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5. 7 ϑ φρὸ ἷ - φ. Καὶ ἠσέτησε Μωὰξ ἐν Ἰσραὴλ μετὰ τὸ ἀποσανεῖν ᾿Αχαάδ. Καὶ ἔπεσεν ᾿Οχοζίας διὰ τᾶ 
διχτυωτ τῷ ἐν τῷ ὑπερῴῳ, αὐτῇ τῷ ἐν Σαμαρείᾳ, χαὶ ἠῤῥώςησε" χαὶ ἀπέςειλεν. ἀγγέλες, χαὶ 
εἶπε πρὸς αὐτῆς, Δεῦτε χαὶ ἰδ δαί: ἐν τῷ Βάαλ μυΐαν ϑεὸν ̓ Αχχαρῶν, εἰ ζήσομαι ἐχ τῆς 

. ἀῤῥωςίας μου ταύτης" ᾿χαὶ ἐπορεύϑησαν ἐ ἐπερωτῆσαι δι αὐτῶ ἢ 
Ἠλιξδ τὸν Θεσδίτην» λέγων, ̓ Αναςἂς δεῦρο, εἰς συνάντησιν τῶν ἀγγέλων᾽ γΟχοζίοῦ βασιλέως Σα- 

᾿ Καὶ ἄγ[ελος Κυρίου ἐχάλεσεν 

δ τὰ δ τυ 

μαρείας, χαὶ λαλήσεις πρὸς αὐτὰς, Εἰ παρὰ τὸ μὴ εἶναι Θεὸν ἐν Ἰσραήλ, ὑμεῖς τηῥευεσθε ε ἐπι- 

ζητῆσαι ἐν τῷ Βάαλ μυΐαν ϑεὸν ᾿Αχκαρών ; χαὶ ὃχ ὅτως" Ὅτι τάδε λέγει Κύριος, Ἢ χλίνη ἐφ᾽ δὰ 

ἧς ἀνέξης ἐχεῖ, ἃ καϊαδήση ἀπ᾿ αὐτῆς, ὅτι ϑανάτῳ ἀποϑανή" χαὶ ἐπορεύϑη΄᾽ Ηλι, χαὶ εἶπε πρὸς 

αὐτάς. 
- “ΩΣ 

1. Ἰεεῖ Ηἷς οοπι. ἱπίεςγ. ροηΐξ δὰ οαΐςσετῃ [τὶ ργαοθὰ, 9. Καὶ 
ἠϑέτησε-- Ἰσραὴλ] καὶ ἀπεςὴ Μωαᾷξ τε ἰσραηλ. 243. τηᾶζρ. καὶ οπέ- 
σησε Μωὰδ ἀπὸ Ἰσραὴλ Οεογρ. δ5αν. Καὶ ἠϑέτησε ὅτ. δὰ ἢπ. 
«“οπ,.] ΡΗΜΕΝ ΜΜοα ἱπ )γγ,αεἰ, ροὲ νιογίενι ἀλαῦ. Μεῖ. 1,δῖ. εχ ΜΜ,8. 

ΘΟ χη). ἐν Ἰσραὴλ! ἐν Ιερεσαλημ 74, 134. ᾿Αχααξ] ρταημ. 
τὸν 1ς8. 

11. Καὶ ἔπεσεν] καὶ ἀνεβη 1959 82, 1ο8. ρῥγπιἰτί. καὶ ἀνεξη Οχο- 
ζιας εἰς το δικτνωτον υπερωον αὐΐξ εν Σαμαρείᾳ 71. Καὶ ἔπεσεν-- 
ἠῤῥώςησε] Εἰ αὐτεπάϊ Ολοῇας πὶ (μρεγίον με ἄοπιμς (μα ἐπ δαπιατίαπι, εἰ 

ἰσηρμεδα!. Νεῖ. 1Αῖ. εκ Μ8. Οεπθ. Ὀχοζίας] Οχοζειας (Άς ἴη- 
[Ὰ) 82,93. ὃ Χοξίας (ἢ) 242. Ὀχοζία (ἔς ἱπῆι) Απη. 1. Αττῃ. 
Ἑά. Οεοτρ. ϑίαν. διὰ τῷ δικτυωτξ] εἰς το διχίυον (αἱ νἱἀειιτ) 19. 
ἀπὸ τὰ διχίυατε 70. διὰ τὰ δικτύω (ἢ) γ4. εἰς τὸ δικτυωῖον 82. 
1τοϑ. “απο τὰ διχίνωτε 92, 436, 242. (αἴ. Νίς. τὸ δικτυωῖον 93- 
διὰ τὰ 5 δικτυωτα--- Σαμαρείᾳ] διὰ τὴν ϑυρίδος ( ῥα “)εαρβγαπι) ἣ Ἐν τῷ 
ὑπερῴῳ αὐτῷ ἐν Σαμαρίᾳ δίαν. τὰ ἐν τῷ ὑπερῴῳ αὐτῇ] τὸν υπερῶον 
αὐε το. κα τὸ 64) 236, 242, 247. εν τῳ οἰκῳ αὐτῇ 71. υπερῶον αὖ- 
τοῦ 82, 93, 108. τῇ ὑπερῴς αὐτῷ Αττη. τ. Ασαι. Ἐά. τῷ ἐν Σα- 
μαρείᾳ] τὸ εν Σαμαρείᾳ 10, 82, 1το8. εν τῇ Σαμαρείῳ ςς. τῇ εν Σα-. 

τ μαρειᾳ 64, 70, 74. 92, τού, 134) 1445 236, 243, 244) 246. (Δι. Νὶς. 
λα 71. ὺςξ ἕν τῇ Σαμαρειφε 119. α τῷ 247. ΑΙά. καὶ ἡἠῤῥώρησε) 
Ρτγατηϊῖ. καὶ ἔπεσε το, 82, 108. ργαρεπηῖῖ. καὶ ἐπέση (6) 93. κα χαὶ 
Θεοῦ. - σφόδρα δῖαν. Οἷἶτοξ. καὶ ἀπέςειλε--ταύτης] ΜΏΜδῈ ἑμαφας 
πρμοῖοι, αἰϊσέμς: {167 ἱπίσττοραίς ρεν βααὶ »είσαπι ἴξανι γερίοπὶς “σεστοι, 

“,λμικγμην οἱ κι οἷυσπι ἐκ ἦας ἐηβενι ας πα. Ν εῖ, 1,31. εχ Μ58. σε. 

Δεῦτε] τορευϑητε ΧΙ, 19, 52) ςς» 64, 70, 715) 74. 829 92, 93» 1ού, 

1οϑ, 119) 120, 123») 144, 1ς8, 242, 24.3,) 244. (οπΊΡΙ. ΑΙἀά. (δι. Νὶς. 

τορευϑητι 447 (134. οοττ. τσορευϑητε.) 436. καὶ ἐπιζητήσατε] και 
ἐπερωτησαῖε 19, 82; 93» ιοβ. ( Οὐοπρὶ. ΑἸεχ. α καὶ γ1. Ασῃ. 1. Ασῃ,, 

ἙἘά: χαὶ αναζητησαῖε τ21. κα ἀβωτησαῖε 245. χαι αναζητησῆϊαι 247. 
ἐν τῷ Βααλ--- ̓ Ακκαρων δορὶ τῷ Βααλ μιαντῷ (οί μιο) ϑεῷ ᾿Ακκα- 
ρὼν ϑίαν. ἐν τῷ Βααλ μυΐαν] δια τε Βααλ μνιᾶν 10, 71) 85, 93» 
1οϑ. Οὐοπιρὶ. εν τῳ Βααλ μνια 121. δια τὰ Βααλ 24ς. ἐν τῇ Βάαλ 
μυΐαν ΑἸεκχ. Βααλ μυΐαν] Βααὶ νεωεαπι ὅγτ. Βαυ- Ἠεῦτ. ϑεὸν 
᾿Ακκαρῶν] “προσοχϑίσμα ϑεων Αχχάρων (ἢς. «θη. [6ᾳ.) 19. ϑὌέων 
Ακκαρων (44- ἔς ἱπΆ4.) 93. δεῦτε ἐπερωτήσαῖε διὰ τοῦ Βάαλ μυΐαν 
προσώχϑισμα ᾿Αχκαρῶν (60) γι. προσοχϑίισμα ϑεὸν Ακκαρων (ῆς 
ὁοτη. ἔε4.) 82, τοΒ. λα 24:-- ᾿Ακκαρὼν] Ακαρων (ουαι Δἴϊετο κ ἢι- 
Ρζὰ 11π.) 144. εἰ ζήσομαι εἰ εἰ ἰαϑήσωμε (ας) 24ς. εἰ σωθήσομαι 
Απη. 1. Απῃ. ἙἘά. ἐκ τῆς ἀῤῥωσίας μ8}] α με 247. ΑΥΙΠῚ. 1. Αχτ. 
ἘΔ. δι᾽ αὐτῇ] δι᾽ αϑῇων 111. , 82, 93- τοϑ. Οοπιρί. ἀπ᾽ αὐτὰ 
Ατηι. τ. Ατη. Ἐά, αὐτὰ ΤΣ χάριν δῖαν. “- 

111. Κυρίου] Θεξ 19, 825) 93, 1ιο8. Οοτηρί. ἐκάλεσεν Ἠλιὲ] 
ἐλάλησε ρος Ἡλιου ΧΙ; 19, 52, ς 5» 645 70, 74» 92) τού, 120, 123) 

᾿ 34,144) 210, 245, 2,3, 244. ΑΙά. (αι. Νις, ϑίαν. Μοίᾳ. ἐκάλεσε 
νοι. 1]. 

Καὶ ἐπεςράφησαν οἱ ἄγ[ελοι πρὸς αὐτόν" χαὶ εἶπε πρὸς αὐτῶς, τί ὅτι. ἐπεσρέψατε Ἀ, Ν 
ΠΟ: 

Καὶ εἶπαν “πρὸς αὐτὸν, ᾿Ανὴρ τ ον εἰς συνάντησιν ἡμῶν, χαὶ εἶπες «πρὸς ἡμᾶς, Δεῦτε, ἐπιςρά-, 

Ψ ᾿ 
εἰπε πρὸς 

Θεσξύ- 

τρος Ηλια 44. ἐλαλησε προς ἤλιαν 82, 93) το8. (ΟΠ. 

Ἠλιῶ δῖαν. Οὗτος. Θεσξίτην] Θεσξείτην (ῆς ροϊε4) 93. 
τὴν (ἢς ροϊεα) Οοπρὶ. ἀναςἃς} αναςζα, ι19. ἄνάςηϑι ΑἸοχ. 

Αγπι. 1. Απῃ. Ἐ4. θοῦ. ο δεῦρο} καὶ τορευϑητι ςς. ΑἸεχ. τῦο- 
ρευϑητι 64. Αἰά. τὰ καὶ τῦορένου 71) 1.8, 243. - καὶ τοορευϑητι 

121) 247. καὶ τορεύε Απη. 1. Αγηι. ἘΔ. ἔς, ἤηε καὶ, δίαν. δεὺ- 
ρο---τῶν ὠγγέλων] αἀπαϑΐησον τοις αγίελοις 19) 82, 93) τοΒ. Οοῃηρί. 
εἰς συνάντησιν] α εἰς 242. .. Ὀχοζίου) Οζοχιου 121. βασιλέως} 

3 ἰσραηλ 82) 93» τοϑ. 

καὶ λαλήσεις) καὶ λάλησον το, 1ο8. Οορὶ. καὶ ἐρεῖς Αἰά. “πρὸς 

αὐτὰς} προς αὐῇων 245. εἰ ἰ παρὰ] λει 342... εἰ παρὰ---εἶναι] εἰ 

μὴ Ὁαρὰ το εὐ] 44. εἰ παρᾶ--- Ἰσραὴλ] εἰ εἰ οὐκ ἐςὶ Θεὸς ἐν Ἰσραὴλ 

δϊαν. παρὰ τὸ μὴ εἶναι] δια τὸ μῃ εἰνῶι 19, 82, 93» 1τοβ, Οοιηρὶ. 
Θεὸν] τροφητὴν 19.) 829 93, 108. “ η προφητὴν 1:8. ἐν Ἰσραὴλ] 

ἐν Ἱερεσαλὴμ ΑΙ4. ἐν μέσῳ Ἰσραὴλ Απῃ. 1. Αττη. Εά, ὑμεῖς πορ.} 
ὅτι τορ. ϑῖΔν. πτορεύεσϑ)ε] τοορευεσϑαι 93, 242,24ς. ἐπιζητῆ-. 
σαι} ἐπερωτησαι 82, 93, 108, 123, 244. Οοπηρί. επιζητεισαι 134. 
α2ᾷς. ἐκφῥητῆσαι Οήρεπ. '. 3.4. ἐν τῷ Βααλ] δια τον Βααλ 19. 

ἐν τῃ Βααλ 44. 8» 56, 74, τού, 120, 134») 144η) 236, 242, 243, 245, 
246. ΑἸά. (δι. ΝΊς. Οτὔγει. ]. οἷς, δια τε Βααλ 82, 93, τοϑ. Οοπιρὶ. 
λιςϑ. ἐντῷ Βααλ--᾿Ακκαρών] τὸν Βάαλ μιαντὸν ϑεὸν ἐν Καρόν 
(ἔς νετ. 6.) 5ϊαν. Οἴἶτος. τὸν Βααλ μιαντὸν ϑεὸν ἐν ̓ Ακκαρὼν, (ῆς 
νεσ. 6.) δῖαν. Μοίᾳ. δϑεὸν} τροσοχϑισμα ὅεὸν (ἔς ἱπ4) 93. 
ϑεὸν ᾿Αχκαρων] ὃς εν Ακαρων (ς 4111) 24. καὶ οὐχ ὅτως} α καὶ 
10, 82) 93, 108, 243) 244. λ ΟὈμπρῖ. δῖαν. Ψυϊρ. 

ΙΝ. Ὅτι ταϑε] δια τετο ταδὲ το, 82, 93, τοϑ. (πρὶ. ἐλλ᾽ ὅτω 
Απη. 1. Απῃ. ἘΔ. καὶ τότε χάριν ἅτω ϑίλν. Ἡ χλίνῃ] Ἔ σε 
ἰπέργ ὕποὸβ Αἰεσχλ. Ἡ χλίνητ-ἐκεῖ] ἀπὸ τῆς κλίνης σα ἐφ᾽ ἧς ἀνέβης 
(ἔς νετ. 6.} Αται. 1. Απη. Εἀ. ἐπὶ τῆς κλίνης ἐφ᾽ ἧς ἀνέδης ἐ ἐκεῖ δῖαν. 
Οὔἶτοσ. καϊαξήσῃ] καΐαξησει (ἔς ἰη4) 24ς. 
(Ες ἰπῆα) το, 82, 93» 1οϑ. Οοπρρὶ. 
Ατ. :. πῇ. ἙΕὰ. 

110, 120, 121.) 123» 134)144} 236, 242, 244) 247. ΑἸά. δίαν. -Ἐ Ἰάδιχ 

Ἰηἴεῦ ὕποοβ ΑἸχ. -Ἐ ἐκειϑὲν 44. -Ἐ ἐν αντῃ 82, τιοϑ. Οορ. ὅτι 
ϑανάτῳ ἀποθανῇ] οτι ἐν αντω ἀποϑανη ϑανατω 93. ἀλλα ϑανατὼ 
αποϑανὴ 2δ4ς. ἀλλ᾽ εἰς τὸ αὐτὸ (αὠ ἦος ἵν) ϑανάτῳ ἀποϑανῇ 
Ασπι. 1. Ασῃ). Εά. ἀποϑανῃ} ῥγαταϊα, ἐκεῖ Οδῖ, ΝΊς. 
Ἡλιας (υὲ (δπηρετ) 82, 93. 

ν. Καὶ ἐπερράφησαν) Και ἀπερραφησαν ΧΙ, 44, ξς, 64, γο, 71, 
τού, 110, 120, 134) 1445) 1ς8, 216, 242, 243, 247. ΑἸΙά. Ολι. Νῖς. 

καὶ πελγλελὰν 244ς. Καὶ ἐπερραφ.---πρὸς αὐτὲς} αὶ οὐπὶ ἰηϊοττηοά. 
82. οἱ ἄγϊελοι πρὸς αὐτὸν] προς αὖον οἱ αγίελοι 347. καὶ εἶπε} 
καὶ εἰπαν 74. αὐτὸς δὲ εἶπεν ϑῖαν. Οἴἶτος. καὶ εἶπε πὶ πρὸς αὐτὲς] 
καὶ εἰπὲν αὐτοῖς 7ο. ἐπερρέψατε] ἐπεγράφητε ΑἸεχ. ; 

ΨΊ. . εἶπαν] εἰπὸν 447 70, 82) 93. τού, τοϑ, 244. Οοπιρὶ. εἰς 
8 

ἔχεῦϑεν π᾿ αὐτῆς} α τς8. 

Σαμαρείας] εν Σαμαρειᾷ 82, 93: 1ο8.. 

ἐκεῖ ) ἐπ᾿ αντης͵ 

ὅτι 25] -ἵ- ἔχει ΧΙ, ς2, ξς, 70, 71) 74γ)92, τοῦ,. 

Ἠλιδ] 

ΟΝ σαν 

-ῷᾧοικν - 

᾿ Υς ινὼ ἢ «ἐκ 5 

᾿ , 

ΒΕ ΤᾺΝ 



δ 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ. 

μ, . ΄ Ν ἜΝ ΄ ᾿ 

φητε πτρὸς τὸν βασιλέα τὸν ἀποςείλαντα ὑμᾶς, χαὶ λαλήσατε πρὸς αὐτὸν, Τάδε λέγει Κύριος, 
» 93 ᾿ ΄- ΄ 3 ρ᾿ 2 Ὁ Υ͂ « ν»» Ζ 

Εἰ πιαρὰ τὸ μὴ εἶναι Θεὸν ἐν Ἰσραὴλ, σὺ πορευῃ ἐπιζητῆσαι ἐδ ΠΣΔλ μυϊαν ϑεὸν Αχχαρώγ. 
3 ρ 3 ΄ » 3 ἰφέ Ω βο ». 

οὐχ ὅτως" ἡ κλίνη ἐφ᾽ ἧς ἀνέξης ἐχεῖ͵ οὐ χαταδήση ἀπ᾿ αὑτῆς, ὁτι ϑανάτῳ ἀποσανῆ. Καὶ ἐπι.-. 
δ 5... ΝΠ ΞΞΕ “ 92 ὁ ΄ ἮἨΛ 4 Ν Ξλάλ Ν ΜΝ τί ε ᾽- 

ςρέψαν]ες ἀπήγ[ειλαν τῷ βασιλεῖ καϑὰ ἐλάλησεν Ἢλιδ' χαὶ ἐλάλησε πρὸς αὐτὰς, Τίς ἡ χρίσις 
ζ΄ ἮΝ Ζ΄ ν ε.Ὁ- Ν ΄ 

τῷ ἀνδρὸς τῷ ἀναξάᾶντος εἰς συνάντησιν ὑμῖν χαὶ λαλήσαντος πρὸς ὑμᾶς τὰς λόγους τότες. Καὶ 
ΕῚ ’ ΄ Ν 3 ϑο 3 Ὁ 

εἶπον πτρὸς αὐτὸν, ᾿Ανὴρ δασὺς, χαὶ ζώνην δερματίνην περιεζωσμένος τὴν ὀσφῦν αὐτῇ" χαὶ εἶπεν, 
Ν Ἄ ἌΝ ΄ Ν ᾿ 

Ἠλιὲ ὁ Θεσξίτης ὅτός ἐς; Καὶ ἀπέςειλε πρὸς αὐτὸν ππεντηχονταρχον χαὶ τὰς ππεντήχογτα 
δ το α δὴ τ ἄρν: 24 "᾿ ρ᾿ ρμ. »ὋοΜΨ 

αὐτῷ, χαὶ ἀνέθη πρὸς αὐτόν" χαὶ ἰδὲ Ἠλιὰ ἐχάϑητο ἐπὶ τὴς χορυφὴς τῇ ὅρους" χαὶ ἐλάλησεν ὃ 
ΠΕ ἀν ταν νὴ Ν ΕΗ " “᾿ς ν » “ ΄ ΜΝ 

πεεντηχόνταρχος Ἰπρὸς αὐτὸν, 'χαὶ εἶπεν, ᾿Ανϑρωπε τ Θεδ, 0 βασιλεὺς ἐκάλεσέ σε, χατάξηϑι. 

, 

συνάντησιν ἡμῶν] εἰς συναϑησιν ἡμῖν ςξ, 70) 74, 1ού, τ20, 134» 144. 
436, 242, 24ς. ΑΙά.. εἶπε πρὸς ἡμᾶς] α πρὸς ἡμᾶς Οεοῖρ. ἔπι- 
φρώφητε] ἀπορραφητε 19, 71,93ν134.345. (ΟΠΊΡΙΪ. καὶ λαλήσατε 
πρὸς αὐτὸν] καὶ εἰπαῖε αὐτω 19, 82, 93. 1ο8. Οοπηρ. ἘΤάδε λέγει] 
ΡΓασπυΕ. οτι 93,9 3242. εἰ παρὸ. τὸ] υπὲρ τὸ 247. παρὼ τὸ μὴ 
εἶναι) α μη 44- το 346. Θεὸν] -- ἢ τροφητὴν το, 82, 93, τοϑ. 
ἐν Ἰσραὴλ] ἐν Περασαλὴημ Π|. σὺ -πορεύῃ} ΤΥ. 82, 1οϑ. ᾿σοχηρὶ. 
Ὡορευς σὺ 93. ὅτι ὑμεῖς τπτορεύεσϑε δῖαν, - ἐπιζητῆσαι] ζητῆσαι 
11, ΧΙ γο, γ19) 74), τοῦ, 123», 134) 144) 158, 216, 242, 24ς. ΑἸεχ. 

(αι. Νίῖς. ἐχζητησαι 82, 93. (οπρί. Ῥοηΐξ ροῖ Βααλ 119.- ἐν τῷ 

Βάαλ] εν τή Βααλ (ῆς ἱπῖτα 11, ςς, τό, 443, 246. ΑΙεχ.) γ4. ἐν 
τῷ Βαάαλ--Αχκαρών] “ὦ Βααὶ αμὶ Βεείκεμό οἱγμπι πιμίσατιση, λεμπε 

Ζεκατοη - Οὐφει. ᾿ϊ. 8)6. μυΐαν) μυΐας 245. ϑεὸν ᾿Ἀκκαρών) 
τροσοχϑισμα ϑέων Ακκαρων 82. ῥγβιηῖ. προσοχϑισμα τοῦ. εν 
Ακαρὼν 24ς. ΤΥ. 246. οὐχ ὅτως}"Ἐ δια τετο τὰ δὲ λέγει Ἰζυριος" 
τὸ, 82, 93,) 1ο8. διὰ τοῦτο (ΟΠΊΡΙ. α Οεοῦρ. ϑ᾽αν. γυῖσ. οὐχ. 

ὅτως ἔκο. αὦ ἤπ. σοαη).} ἑάεο ἀεὶ! Τδορεπε: 726 ἰοδλεο βεβεγ φμέηι αὐξεπ- 

εἰὐδὲ ποι ἀοίοοκεῖει, φιοπίανε πηονίε πιογίεγὶς, Οτῖρετι. 1. οἷξ. - «ἡ κλένη]} 
ῥταευηϊί, οτε 71, διαδεῖ ἴπ σβδγαδς, τυίποτε Αἰεχ. ἢ κλίνη" -ἐκεῖ] 
τότε χάριν ἐπὶ τῆς κλίνης ἐφ᾽ ἧς κεῖσαι δῖαν. Οἶτορ. τότε χάριν ὠπὸ 
τῆς κλίνης ἐφ᾽ ἧς ἀνέθης δῖαν. Μοίᾳ. ἐδείνοο ἀε ἐεέβεἶο, βιρεν φκένα αγέδη- 
ἀἰβι νας. ἀἰνέδης ἔχε] λα ἐκει 11,111, ΧΙ, 445). 64, 70, 74γ92, τοῦ, 
Σ19, 120, 123.» 134,1445158,216,242,25445)24ς7)247. ΑΙά, (αἱ. ΝΊο. 

ἀνεξης ἐπ᾿ αὐΐης ςς, ς6, 246. οὐ καϊαξδήσῃ] ῥγεατηϊῖ. οτι 11, 111.. 

ὅτι ϑανάτῳ οτι ἐκεῖ ϑαναΐῳ 153... ὅτι ϑανάτῳ ἐποϑανῇ] στι ϑανάτω 
ἀποϑάνει. καὶ θίοτι ἐποιησας τὸ τσονῆρον ἐνωπιον μου ᾿σαρωργισομαι- 
ειδὲ ἐγω ἐπαγὼω κακὰ ἐπὶ τὸν οἰκοὸν Αχααῦ. καὶ ἐχκαυσω οπισω αἀντου. 
Και εξολοϑρευσω τον Αααῦ πρδ]α προς τοῖχον. καὶ συνεχομενον καὶ 
εγκαϊαλελείμμενον εν Ἰσραὴλ 19. - διοτι ἐποιησας τὸ πονῆρον ἐγωπιὸν 
β58) τσαρρργισαι με, ιδὲ ἐγω ἐπαγω κακᾶ επὶ τὸν οἶκον Αχαα, και εχ-- 
καυσὼ οπισὼ αὐῇἴς, καὶ ἐξολοϑρευσω τον Αχακξ βροΐα προς τοῖχον, 
κἂν εκ ἐχόμενον και ἐγκαϊαλελιμίκενον ἐν Ισραηλ ςς. “Ἐ δίιοτι ἐποι- 
ἡσας τὸ Ὡονηρον ἐνωπιον μου τσαρωργισαι με, ιδα ἐγω ἐπαγὼ κακα ἐπι 
τὸν οἶκον Αχχααῦ, καὶ εκκαυσὼ οπισω αὐκ" καὶ εξολοϑρευσω τε Αχααξ 
δραντὰ προς τοῖχον, καὶ συνεχόμενον και εγκαϊαλελειμιίμενον ἐν Ἰσραηλ᾽ 

82. -Ἐ ελάεπι, ουτη παροργίσαι ρτὸ σαρωργισαι» 1.8. -{- καὶ διοτι 
ἐποιησας τὸ τονήρον ἐνώπιον μου τραροργισαι με" ιδξ ἐγω ἐπαγω κακὰ 
ἔπι τὸν οἰχὸν Αχαδδ καὶ ἐκλυσω οπισω αὐ. καὶ ἐξολοϑρευσω οπισω 
τε Αχααῦ κρενῖα προς τοῖχον καὶ συνεχόμενον και ἐγκαϊαλελειμμενον 
ἐν Ισραηλ 93. -Ἐ και διοτι ἐποιησᾶς τὸ ττονῆρον ἐνώπιον μοὺ Ἰσαρορ- 
γισαι με ιὃξ ἐγὼ ἐπάγω κακα ἐπὶ τὸν οἰκὸν Αχαα, καὶ ἐχκαυσὼ οπι- 
δὼ αὐῖε, καὶ εξολοϑρευσω τον ΑἸχααῦ ξρεύα προς τοῖχον, καὶ εγκαῖα- 
λελείμμενον ἐν Ἰσραὴλ το8. -Ἐ- διοτι ἐποιησὰς τὸ τρονῆρον ἐνώπιον μου 

παροργισᾶς με" ιδὰ ἐγω ἐπάγω ἐπὶ τὸν οἶκον Αχααβ; καὶ ἐχκαυσω οπί- 
σω αὐ βρεῆϊα προς τοῦχον καὶ συνεχομενον ἐν Ισραηλ 243. “[- ελάεπη, 
οὐπὶ ἐνώπιον Κυρια ΡΓῸ ἐνώπιον με) 244. -Ἐ δι᾽ οτι ἐποιῆσεν τὸ πονηρον 
ἐνώπιον μὲ τταροργισαι με. ιδὲ ἐγὼ ἐπιλεγω κακὰ ἐπὶ τὸν οἰκον Αχαθ. 
χαι ἐχχαύσω οπισὼ αὐε καὶ ἐξολοϑρευσω τε ΑἸαθ ερενῇα τορος τοῖχον. 
καὶ συνέχομενὸν καὶ ἐγκαϊαλελιμενον ἐν Ἰσραὴλ 24τ. ἀἰλλὰ ϑανάτῳ 
δἰποϑάνη Αττὰ. τ. Απη. Ἐά, δῖαν. (4 πιογίε πιογϊογὶς Ὕυϊρ. 

᾿ ΚΠ. Καὶ ἐπιςρέψαες--- Ἠλίου] α ουπὶ ἱπιοτοὰ, 11, ΧΙ, το, ς2, 

ςς, κού, 64, γο, 71. 74) 82, 92, 93, τού, τοϑ, 119, 120, 1217) 134) 144, 
158, 236, 242, 243. 244γ2455246, 247). ΟΟμΡ]. ΑἸεχ. Αγηὶ. σ᾿ Ἀπ. 

Ἑά. Οεοτγρ. δ8ϊδν. υϊ. ἐπιςρέψανἾες} ὑυπογρεψαντες τ22. καὶ 
ἐλάλησε] καὶ εἶπεν 10, 84, 93, τοβ. (οπηρ. καὶ ἐλάλησε πρὸς αὐ- 
τὰς] καὶ εἶπεν ΑΙά. καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς ὃ βασιλεὺς καὶ εἶπε Ὁ ον. 

καὶ εἶπε πρὸς αὐτὲς ὁ βασιλεὺς λέγων δῖλν. πρὸς αὐτὰς} Ἐ΄λεγων 

ὍΣΕΣ πὲ εν ᾿ ᾿ ΠΤ τ πος ἡ ἷ ἢ ᾿ ᾿ κου ν -Ω 4. ΨΜ ; ὦ 

“Καὶ ἀπεχρίϑη Ἤλιδ, χαὶ εἶπεν πρὸς τὸν πεντηχόνταρχον, Καὶ εἰ ἄνϑρωπος Θεδ ἐγὼ, χαταβήσε. 
ϊ “τ νοΣ τῷ “ »" ὶ ; . ΠΧ , : : νος φΦ ; 

ται αὖρ ἐκ τῇ ἐρανδ, καὶ καταφάγεταί σε χαὶ τὰς ππεντήκοντά σδ' χαὶ χατέδη πῦρ ἐχ τῇ ἐρα- 

ΧΙ, 44) ςό, 64) 70, 747 92. τού, τ 10, 120, 121) 123, 134) 1ς8, 216,. 
243, 244) 245, 346. (Αἴ. Νὶς. αὐἦοις ὁ βασιλεὺς το, 8, 93.) 108; 
Οὐοπλρί. τρος αὐῆον λέγων 24). χαὶ λέγει ᾿Αγη. 1. Αγσῃ), Ἐπ, 
Τίς ἡ κρίσις] ΤΊ τὸ δικαιωμιδι το, 82, 93, τοῦ, 2Ζ4ς. Τί τὸ δικαίωμα. καὶ τί (Π6) ἡ κρίσις 71. Τίς ἡ κρίσις τῷ ἀνδρὸς} σφισι βιπε βρπα οἰὶ 
᾿Ἄγην. 1. Αστο. ἘΔ. φασίὶς ἐγαὶ οἷν δε δῖαν. Οἰξγορ.. " φυαλίε αἰρεῶκ 

ἐγαὶ οἱν ΠΠ1ε ϑῖαν. Μοίβ. τῇ ἀνδρὸς τῇ ἀναδάντος) τὰ ᾿αναδαντος 
ανδρος 247. τῇ ἀναθανἶος} τε αναθαινοντος 93: ρος υμάς. 
“36, 242. (εἴ. Νίς. ᾿ ὑμῖν] υμων ΧΙ. ἡμῖν 93. λ 216.. πρὸς {Σ 

. ὑμᾶς} κα 436. (4ε. Νί.-. - Ὄ σσ ὐδιν 

ΨΙΠ. Καὶ εἶπον] Και εἰκαν ΧΙ, ςς, 64, 74, 12 ἴ) 123) 134) 144, 

236, 24ς, 447. (αἴ. Νίς. πρὸς αὐτὸν] α 19, 82, 93, τοθ. Οοπιρὶ. 
ξώνην δερματίνην] ζωνη δερμιαῖινη το, 82, 93, τοϑ. ΟοπΡρὶ. εἰηρι ἥδ τὸ ϑ 
γε ίεεο ϑγτ. Βαυ.Ηεῦτ. ζώνην δερματίνην---ὀσφῦν αὐτῷ} φώνη δὲρ. 
ματίνη περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτὰ ΒΑΠ]. Μ, ἴοπι. [.. Ρ. 368. ταεριεζωσ. τ΄ 
σῷ. αὐτε) περι τὴν οσφυν αὐα τοεριεξωσμενος 246. πρείκδαν βιρετ 
ἠωνεδμνε βμα ϑυτ. Βατ- εδτ. ὠμφὶ τὰς ὕσφυς αὐτῇ ϑῖαν. Οἴΐξος. 
τὴν ὀσφὺν αὐτῷ] διδθεῖ αὐτῷ ἴῃ οἰαγαῶ,. ταϊμποτε ΑἸοχ. τεερὶ τὴν ὀσφὺν 

αὖτῷ Οήρεπ. ἵν. εἰς. ἐν μέσῳ αὐτῷ, Απη. τ- Ατπ). ἘΔ, οἰμφὶ τὰς 
ὄσφυς αὐτῇ ϑῖαν. Μοίᾳ. καὶ εἶπεν) -- Οχοζειας 82,92. -Όχο- 
διας το. -Ἐ ὁ βασιλεὺς Οεοτς. δῖαν. ἨἨλιὲ] λιας (πε {ππιρετ) 

ΚΕΦ, 

10, 

1ο8. ΟομρΡΙ. ὅ Θεσξίτης] ὁ Θεσξήτις (Ως) 24... ὅτός ἐξ!] κα εξι Ν 771 
19) 93, 1οΟϑ. (ὐοπηρὶ. εςὶν 5τὸς 123. ΑἸεχ ἃ τὸς τε8. 

ΟΟΙΧ, Καὶ ἀπίξειλε] καὶ ἀποσελλει Οχοζιας τῷ, τοβ, ἢς, οἰ 
Οχοζειας, 95. -“Ἑ Οχοφειίας 82. καὶ ὠπίφξηλεν (ῃς) 24ς. καὶ ἀπο- 
σέλλει Οοπιρί. - Καὶ ἀπές. πρὸς αὖτ. τοεντηκόντ.] Μηβιφμε αὐ ἑα 
φιείηπχιαρεπατίμπε ῥγϊπείροπι ΜΡ. πρὸς αὐτὸν 151 τρος Ηλιαν 10, 
82, Ἰοϑ. 93. τεντηχόνταρχον] ἡγξμενον τσεντηκονταρχον ς ς, 64, 
γι, 119) 1ς8, 243, 247. ΑΔ, ἧς, ουπὶ ἡγόμενον ἰηίετ ὑποος, ΑἸδκ. 

γεμένον 244. γδμενον πεντιχονταρχον 54ς. ἄρχοντα πε]ηχόνταρο 
χον Ἀπῇ. τ. Ασα. ἘῸ. ππεντηκόνταρχον---αὐτξΒὶ] ν΄, αρχονας καὶ 
τον πεντηκονταρχον αὐΐων 242. καὶ τοὺς πεντήκοντα αὐτῇ] καὶ τῆς: 
τοεντικοντὰ ᾿αὐἷα μετ᾽ αὐΐα 24ς. καὶ τοὺς τοεντήκοντα ἄνδρας αὐτὰ 
δῖαν. Οἷἶγορ. καὶ ἀνέβη] και ἐπορευϑησᾶν το, 82, 93, τοβ. ΟοηρΡὶ, 
καὶ λϑὲε. 44) 243, 244. καὶ ἀνέδη πρὸς αὐτόν] καὶ ἀναβαν]ες ἦλ- 
ϑὸν πρὸς αὐτόν 8|αν. Οἷἶτορ. τυρὸς αὐτὸν 291 ργαπιῖττ. καὶ ηλϑὲν 
ΧΙ, ς2, ςτ9 64 70, 719. 74, 029 τού, 110, 120, 121) 123) 134) 144). 

1:8, 242, 24ς. Αἰά. ΑΙεχ. (δι. Νίσ. καὶ ἰδὲ ἮἨλιὰ] αὐὖος δὲ το, 

82, 93, 108. Οοπιρῖ. 71. ἐκάθητο] α 71. τῇ ὕρες]} -Ἐ και 
νεδη ὁ ἡγέμενος και οἱ χεντήχοντα αὐΐε καὶ ἡλϑὸν εὡς τὰ ἀνϑρωπα τά 

Θεξ 19, 93) το. καὶ ἐλάλησεν] ῥγατηϊ, καὶ ανεξη 446. ((ἔ, 
γοῦ. 11. ἀμ. δηποη δά “δπὶ ρεγίίπεαι.) ΣῈ ὃ τεντῆκ. τρὸς αὐτ΄. 
προς αὖον ὃ πεντηκουαρχος το, 64; 70, 93, τοΒ. Οοπιρί. ὁ βασιλ. - ἱ 
ἐκαάλ. σε] τα δὲ λεγει ὁ βασιλεὺς 19, 84, 93, τοΒ. (ὐοπηρὶ. γε φοζαΐ 
ἐ6 Ἡϊετοθ. ἐκχάλεσέ σε] κα σε τοό. καλεῖ σε δῖαν. Μοί. κατά- 
δη9:} - ἐκεῖθεν Αὐπι. τ. Ασῃ, Εά. 

Χ. Καὶ ὠπεκρίϑη] α καὶ Ατῃ. τ. Αγπι. Ἑά. Καὶ ἀπεκρίϑη--. 
σεντηκόνταριχον] Και εἰπεν λις 44. καὶ εἶπεν] 82. ρὸς τὸν 
τεεντηχόντ.} τῦρος αὐον 71, 24ς. Καὶ εἰ], καὶ Ατπι, τ. Α΄. Ἐά. 
Θεοῦ. ϑιαν. Καὶ εἰ---ἐγὼ] δὶ λονιο δεὶ ψὼπι ερο Οτΐρεῃ. ἰ1. τοί. 
Ἠϊετοθ. ΘΕΣ] τὲ Θες ΧΙ, ὅό4, γο, 74, 93. τού, 119, 121) 134) 
144,1ς8, 426, 245, 24ς, 247. Οοπιρῖ. ΑΙά. ΑΙεχ. αι. ΝΊο. ἐγὼ] 
εἰμι ἐγὼ 93. (οπιρὶ. Ατπι. 1. Ασπι. Εά. Οθοτρ. δίδν. ἐγὼ εἰμε τῖρ, 
151, 247. εἰμι 2Ζ4ς. καϊαξήσεται) καϊαδητω 24ς. καταβήσι- 
ται ὅτς. λὰ ἤπ. οοη,.} δοίεεπαῖσι ἱρηὶς ἷξ καἷο, εἰ εονεεαϊαί 16, εἰ φυίπφηα. 

ύμια υἷγος ἔπος. ἘΏετο. πῦρ ἐκ τῷ ἔρανξ 19] ἐκ τῷ ἐρανξ πὺρ ΑἸά, 
τὰς πεντήκοντά σ8] “Ἔ μετὰ σῷ Οεοτς. ϑίαν. ἐκ τῇ ἐρανξ 2.) λ 44. 

- ν777'»ν 

-τ- 

Ι, 
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ΚΕΦΙῚΙ. 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ. 

[ τς. ᾽ - Φ., ν ἦν ᾿ τὸ ῃ Ε : : Γ ὃ : 

11. γ8, χα! χατεφᾶγεν αὐτὰν χαὶ τὰς “ππεντήχοντα αὐτῷ. Καὶ προσέϑετο ὁ βασιλεὺς, χαὶ ἀπέςειλε 
"δ Ο ΨΦῸΝ, ΧΜω. . ᾿ 7 ᾿ ᾿ ΄ ρΦ ἘΝ ΣΝ ΟΝ ᾿ ξ΄ ᾿ ρος αὐτὸν ἄλλον “φεντηχόνταρχον χαὶ τοὺς πτεντήχοντα αὐτῇ" καὶ ἐλάλησεν ὁ πεντηχύνταρχος 
ΠΝ ΝΣ ν νι κΨ οι “΄ - τ 9 - ς 13. προς αὐτὸν, χαὶ εἶπεν, Αγϑρωπὲ τῇ Θεῖξ, τάδε λέγει ὁ βασιλεὺς, Ταχέως χατάξηϑι. Καὶ 

ἀπεχῤίϑη Ἤλιὰ χαὶ ἐλάλ ὃς αὐτὸν. χαὶ εἶπεν, ἘΐΪ ἂν ς Θεξ ἐγὼ ἤσε' ῦ πεχβίϑη ὃ χαὶ ἐλάλησε πρὸς αὐτόν, χαὶ εἶπεν, ἘἰΪ ἄνθρωπος Θεδ ἐγὼ, χαταξήσεται ποῦρ 

13. 

᾿ 14. 

1ς. 

ι6. 

{ 
ν [- 

{- .“«“ 

. 

ΩΝ " 
-2- 

. 

τ ρὸν 19. 82) 93) 1οΒ. Οοπιρὶ. 

- Ἢ“ ον » ρο ..3 . φῷ  -" ᾽ 2 ᾿ ρὋ ΕΗ “5 ρ᾿ ἐχ τῇ ὅραγδ, καὶ χαταφάγεταί σε χαὶ τοὺς «πεντήκοντά σοὺ" χαὶ χατέξη τοῦρ ἐκ τῇ ἄρανξ, χαὶ 
τ ΄ ΕΝ τ ΝΥ ν, Ζ “ φῷ Ὁ ρω ᾽’ χατεῴαγεν αὐτὸν χαὶ τὰς “πσεντήχοντα αὐτ. Καὶ προσέϑετο ὁ βασιλεὺς ἔτι ἀποςεῖλαι ἡγέ- 

“κὐσὶ Ἂν ως ᾿ νν Ν ᾿ ΄ ͵ 3 τ ᾿ ν,..» ς 7 8 ἐς Ξ᾿ Ε7 ᾿ 93 ες Ν, ΄. μενον χαὶ τὸς “σπεντήχοντα αὖὐτϑ' χαὶ ἦλθεν ὁ πεντηχόνγταρχος ὁ τρίτος, χαὶ ἔκαμψεν ἐπὶ τὰ γό- 
᾿ “ιν ς “᾽ δὲ μπὺς ᾽ ᾿ν τΝ , “ 5, 7. 2 μξα γατα αύτϑ͵ χατέναντι Ηλιδ, χαὶ ἐδεήϑη αὐτᾶ, χαὶ ἐλάλησε πρὸς αὐτὸν, καὶ εἶπεν, ἴΑνθϑρωπε τῷ 

ἰϑὲ 9 ’ ς ’΄ Νε μ᾿ [ωἡ 7 ἴω ᾿ βο Θεξ, ἐγτιμωϑήτω ἡ ψυχῆ μὲ, καὶ ἡ ψυχὴ τῶν δόλων σα τότων τῶν πτεντήχοντα ἐν ὑφϑαλμοῖς σε. 
3 Ἀ 7 »“ 3 “2 ρ. ν ’ ΄ ᾽’ ᾿ Ν ἐρᾷ Ιδδ χατέξη πὺρ εχ τῇ ἔρανξ, χαὶ χατέφαγε τοὺς δύο “«πεντηχοντάρχϑς τὰς πρώτας" χαὶ γῦν ἐν- 

ὠϑήξω δὴ ἢ ΄' Ξν ὀφϑα; μ᾿ . » 2 ΠΝ Ψ - ΝΝ κ 9 ,. τόνῳ» τιμωσψήτω δὴ ἡ ψυχῇ μὲ ἔν ὀφθαλμοῖς σα. Καὶ ἐλάλησεν ἄγ[ελος Κυρίξ πρὸς Ἡλιξ, χαὶ εἶπε, 
: ὮΝ Σ 9. ᾿ -- ᾿ ο ἷ ᾿ Ἴρ - “7 συ. Κατάθησι μετ᾽ αὖτδ, μὴ φοδηϑῆς ἀπὸ ποροσώπε αὐτῶν' χαὶ ἀγέξη Ἤλιδ χαὶ χατέξη μετ᾽ αὐτῷ 

ν .- Ζ. ΝΣ, 7... ΠΝ. ὶ ᾿ ἥ . ΄, ΄ο » 7 

πρὸς τὸν βασιλέα, Καὶ ἐλάλησε πρὸς αὐτὸν, χαὶ εἶπεν ᾿Ηλιδ, Τάδε λέγει Κύριος, Τί ὅτι ἀπέ- 

τοντήκοντα αὐτῷ πεντήκοντα ἄνδρας μετ᾽ αὐτῷ Οεοτρ. ϑῖλν. Οἴἶτος. 
πεντήκοντα ἄνδρας αὐτὰ 8ϊαν. Μοίᾳ. 
ει ΣΙ. Ῥεῖ τοῖα οοπι. 74. Καὶ τροσέϑετο] Καὶ τροσεϑηκεν 
ΧΙ, 70,.719) τού, 121) 123) 134ν1447γ.236,242, 54) 847. ΑΙεκ. (δῖ, 

Νίο... καὶ τσροσϑεις 19.) 82, 93» τοΒ. ΟοπρΡΙ. καὶ ἀπέρειλε] α και 
10,.82, 93» 1ο8. (πρὶ. ἀπορεῖλαι Απτῃ. 1. Ατῃ. Εἀ, Οοοτς. ϑίαν. 
μπρὸς αὐτὸν 11.244. ἄλλον πεντηκόνταρχον) τεντηκούαρχον ετε- 

τὸν τὸ δεύτερον πεντηκόΐαρχον ἄλλον 
Οεας. πεντηκόνταρχον) τρεντηκοαρχους 2421. πεντήκοντα 
αὐτῇ" καὶ] πεντήκοντα αὐτὰ ἀνέθη" καὶ (ἢ) ςς. καὶ ἐλάλησεν] 
φγαιωπι. καὶ ἀνέθη ΧΙ, ς8, ςό, 64, 70, 71, 9259 τού, 110.) 1305 121) 
123) 134) 1412) 1ς8, 236, 244, 244) 245) 247. ΔΙά, ΑἸεχ, (αι. Νίς. 

Ἀπ. τ. Ἄσηι. ΕἘά. ργβεηἶεῖ. καὶ ἀνέδη ὁ τεεντηχοίαρχος τ9, 82, 93» 
τοϑ.. Οοπιρί. καὶ ὠναξὰς καὶ ἐλάλησεν 8Ιαν. καὶ ἐλάλησεν--καὶ 
εἶπεν] καὶ ἀνεδη καὶ εἶχε ττρος αὖον 44. ὁ τεε]ηκόνταρχος} κα πεῖς 
19, 82, 93» 108. ΟΡ. ὃ τέντηκ. πρὸς αὐτὸν] προς αὖον ὁ τεν- 
τηκοϊαρχος 71, 245. τρὸς αὐτὸν 25] πρὸς τὸν ανϑρωπὸν τε Θεξ 10. 
82,093. 1.985. Ταχίω!) κα 82,,Θ3.:. Ταχίως κατάξηϑι} κατά- 
ὅηϑι νῦν ταχίως Απη. τ. Οφοττ. καΐζδηϑι ἐκεῖϑεν ταχέως Ατηι. Ἐά. 
δίμα, ἀεεεκάε. Ψαϊρ. 

ΧΙ. Τεεῖ τοΐμπι οὐ. γ4. Καὶ ἀπεκρίθη) α καὶ γο. στ. 1 

Ἄπη. Εὰ Καὶ ἀκικρίϑη---πρὸς αὐτὸν] αὶ οὐπὶ ἱπίεγπχοά, 44. . καὶ 
ἐλάλησεν] καὶ εἶπεν 82) 93. ΟΟπρΙ. - καὶ εἶπεν] κα 71, 82, 93: 
Οοπιρί. Ατπι. τ. πῃ. Ἑά. Εἰ] καὶ εἰ 93, το8. Εἰ ἄνϑρ. Θεῖΐ 
ἐγὼ} ες ἀνϑρωπος εἰμι τε Θὲξ 342. ΘΕ] τῷ᾿ι Θεὲ ΧΙ, 449ς ὅν 64) 
γο, 82, 92, 93. 1ούό, τοϑ, 1199 120, 134) 144) 158, 236, 24ζ, 247. 

᾿Οοαρὶ. ΑΙ. ΑἸεχ. (ας. Νίο. ἐγὼ] ἐγω εἰμι ΧΙ, ςς, 64) 92, τού, 
το, 120, 123.» 134) 1445 158, 236, 244) 24.ζ, 247. ΑἸά, ΑΙεχ. εἰμι 

84. εἰμι ἐγὼ 93) 108. Οοπρ. ἐκ τῷ ἐρανᾷ 13] ἀπ᾽ βρανε 64. 
ἐχ τῷ ἐρανὰ τ᾽ ---ἶκ τῷ ἐρανξ 4} α αἰξεγυῖγ, οὐπὶ ἱπίοττηθά. 247. τὰς 
᾿σεντήκονταά σε} σον 242. καὶ κατέβη πὺρ ὅτο. δὰ ἢἥπ. ςοπη;.} και 
ἔγένετο τῶ 44. καέθη πῦρ) -Ὁ τὰ Θεξ (Οοάεκχ ὅ5γγ. ῬαγΓ. τὰ 3.) 

Ασα. 1. 4] χυε.. Ατπι. Ἑά. αὐτὸν καὶ τοὺς τπεντηκ. αὐτῷ} αντες 
γ1. «πεντήκον]α αὐτῷ) τεντήκον]α ἄνδρας μετ᾽ αὐτῷ (υἱ ἔργα) ϑῖαν. 

Οὔτορ. ποεντήκοντα ἄνδρας αὐτὰ (ἢς 41101}) Θεοῦ. ϑίαν. Μοίᾳ. 

ψμίηφμαρίμια οἶνος ΟΜηῈ ἐο. ΒΙ0]. Βομεπι. ΜεοἰδηιοΠ !. 
. ΧΙΠ. Καὶ τὡροσέϑετο] καὶ τροσϑεις 82, 93. 1οϑ. (οπηρί. χαι 

προσεϑηκεν 123. ΑἸεχ. Καὶ προσέϑετο---αὐτοῦ 191 αὶ οὐαγ ἰπίδ- 

τησά. 10, 24ς. ὁ βασιλεὺς ἔτι] ετι ὁ βασιλεὺς 44) τῖο, 2425 246. 

κ ἔτι 1ς8. ΑΙεχ. Αττ. τ. μαδεῖ {00 -- Οοάεχ, ϑγγ. Ῥαγί. ὦπο- 

κεῖλαι]} αἀπεροιλε 82, 93, 1τοϑ. ΟὈΠΡΪ, ἡγόμενον] -{- τεεντηκονταρ- 
χον τρίτον ΧΙ, 44) 42) 56, 64) 74) 93, τού, 119, 120, 121, 123, 134; 
144, 36, 242, 243, 244,47. Α]ά, (αι. ΝΙς, δ8[αν. Μοίᾳ. - «Δάξῃ), 

ῬγϑταὶΠῸ τον, 1.8. πεντηκούαρχον 70. “Ἐ και πεντηχοΐαρχον 

τρίτον 71. πεντηκοιαρχον τρίτον 82, 93. 108, 346. Οὐοπιρὶ. Αση. :. 

Απη. Εά. ἡγέμενον πενϊηκόναρχον τρίτον, οὐπὶ ἡγόμενον ᾿πῖαῦ ὕπ 008, 

Αἴεχ. τρίτον ἡγούμενον δῖαν. Οἴἶτος. 

λα ὅς 144. λα 247. 

44. ς(, ςό, 64, 70, 74) τού, 119) 120, 1235») 1347γ1447 198, 242, 244, 

24.:ς, 546. ΑἸ4. Οαϊ. Νῖο. δ[αν.Χ' καὶ βηῶ, ἐμ προς αὐΐον τ21. 

(Οοάεχ ὅγε. Ῥαγϊζ, τὰ 3.) ἄς, οὐπὶ πρὸς αὐτὸν ἱπῖετ ὕποο5, ΑἸςχ. 
ὁ πεῆηκ. ὃ τρίτος] ὁ πιικόνταρχος (Π6) 

χαὶ ἔκαμψεν] καὶ ἔπεσεν Αται. 1. Ἀττη.- 
κατέναγ} ναγτι ΧΙ. 

καὶ αναξὰς ηλϑὲν 247. 
ἥριτος το. κα ὁ Ρήπι. 44. ὰ 
κβὰ. σγόναϊα αὐτῷ} γόνατα ἕαντου ΑἸεχ:. 

-236, 242, 243,) 244, 24ς9 247. ΟΟμπρ]. Αἰά; (αι. Νῖς. 

καὶ τοὺς τεεντήκονϊα αὐτοῦ ] 

καὶ ἦλθεν] “Ἑ προς αὐες ΧΙ. -᾿ προς αὖον 

ἀπενᾶντι 82, 93, 1οϑ, τ ς8. Οοπηρ. Ἠλιοῦ] ργαγηΐετ. τοῦ οπρρὶ. 
καὶ ἐδεήϑη αὐτοῦ͵, 246.ὀ. καὶ ἐλάλ. πρὸς αὐτ.}1.. 44. καὶ εἷ- 
πεν] λεγὼν 10, 82) 93, 1τοβ. Οὐπρὶ. α 74.  ἐντιμωθήτω] δὴ 
ΧΙ, 64,.71,) 745) 82; 92, 93) τού, τοϑ, 110) 121) 1Ζ3) 134.) 144.) 1ς8, 

ἐντιμηϑήτω 
44. ατιμωϑήτω δὴ 70. ἐντιμ. ἡ ψυχή μ5] ἰδοὺ ἑτοίμη ἐςὶν ἡ ψυχή 
μου ἐνώπιόν σου δῖαν. ΟΥἾτορ. φγειίοία οο απίπια πεα ϑγτ. Βατ- Ηεῦτ. 
2άτεε φαίη πίε δίαν. Μοίαᾳ. καὶ ἡ ψυχὴ τῶν δέλ. σε] α ἡ ψυχη 
44- και αἱ ψυχαι των δελ. σὰ 82, 93) τοϑ, τς8. Οοπιρὶ. Θεός. εν 
τῇ Ψυχὴ τῶν ὄδλων σου 34ς. εἰ 2άγος σπίηιε (γυογηης ἐμόν ϑἷδν. 
Μοίᾳ. τούτων τῶν ὅτο. 4ὰ ἢ. ςοπ1.} οτη Πα : {Πρ ΡΪεξ. ἴῃ τπᾶγρ'. 
ἰηξετ. 242. τούτων τῶν πιντήκονα ) α τῶν πεντηχοῦα 11, 44. κα τ- 
τῶν 82, 93, τοϑ. (οπιρὶ. , 

ΧΙΨΝ, Ῥεεῖξ τος, οοπι. 44. - Ἰδὲ] ιδὲ γαρ 82, 93, τοβ, τς8. Οοπιρῖ. 
ϑῖαν. Οὐἶτος. καὶ ἰδοὺ 121, 247. ὅτι ἰδοὺ Αγ. Εἀ. κατίξη] 

ἔπεσε Ατπι. 1. Απῃ. Εἀά. ἐκ τοῦ ἐρανΒ} "71. τὲς δύο} κα δυο 82, 
πεηκοντάρχους τοεντηκοήαρχας 242. τοὺς τορῶτες} - καὶ τοὺς 

πεντήκοντ αὐΐων ΧῚ, 52, ςς) 6, 64, γο, 745) τού, 19, 120, 121» 
1235γ 134) 1449) 18, 236, 242, 24ς, 246, 247. Α]ά. ΑΙεχ. (αι. Νὶς. 

Ἄπη. τ. Ασπηι. Ἐά, Θεοῖς. -Ἐ καὶ ἐκαςῃ τοὺς πεντηχοια 10, τοϑ. 
Οοπρ]. μετὰ τῶν ὑπ᾽ αὐΐων γι. -᾿ καὶ εκαςε τῶν (δ) τεντηχοντά 
82. - καὶ τοὺς πεντηχοῦα ο1. “Ἐ καὶ τοὺς ἀναπεντήκοϊα αὐτῶν 

244. “μετὰ τῶν τπεντήχονϊα αὐτῶν ϑῖλν. καὶ νῦν] καὶ ἰδοὺ νῦν 
διαν. Οὗἶτορ. ἐντιμωθήτω δὴ] καὶ δη 71. ἐντιμωθήτωσαν Ατπ). τ. 
Ἄχ, Εά. Οδοῦσ. ἑτοίμη ἐγὶν ϑ8ῖαν. Οἷἶτος. ραγεαίμγ 8ῖαν. ἽΜοίᾳ. 
ὴὶ ψυχή μ8) ἡ Ψυχὴ τῶν δελων σε ΧΙ, ςς, τό, 64, 70, 74) 82, 92, 91; 

1ού, 1τό8, 1109) 120, 121, 123) 134) 144) 1:8, 2106, 242, 243,) 244, 

84ς, 246, 247. Οοτηρὶ. Α]ά, ΑΙεχ. (αι. Νῖς. ϑῖαν. Οἴτορ. ἡ ψυχὴ 
γα δελε σοῦ το. αἷ ψυχαὶ τῶν δούλων σε Αττη. τ. Α΄τη. Εά. ΟΘ΄ οι. 
φαίην (Εν ον ἱκογίμα ϑᾶν. Μοίᾳ.Ύ ἐν ὑφϑαλμοῖς σου] ἐνωπιον σου 

γι, β 
ΧΨΝ, Κυρίς] τε Θεξ 921. Θὲξ τοβ. πρὸς Ἠλιοῦ] προς αὐῇον 

44. καὶ εἶπε] αὶ γ1. λεγὼν 82, 935) 1οβ. Οοπιρί. Βαδεὶ πιῦ --- 
Οὐοάεχ ὅγγ. Ῥασΐ, μετ᾽ αὐτῷ 19] μετ᾽ αὐων 243,244. μὴ φο- 
δηϑης} μη φοβηϑεις 242. ργαεπηῖτε. καὶ Ατπι. τ. Ασγπὶ. ἘΔ. Οοσρ. 
πὸ προσώπου αὐτῶν] ἀπὸ τοροσωπῈ αὐτὰ ό4. καὶ ἀνίςη Ἠλιοὺ] 
και ἀναςας κατεδη Ἡλιας 19, 82, 93. τοϑ. Οοπρὶ. Παδεὶ Ἠλιοὺ τὰ 
--- Οοάεχ ὅγγ. Ῥαγίζ. καὶ κατέβη] καὶ εἐπσρευϑὴ 10, 82, τοβ. 
ΟΡ]. καὶ επορευετο 93. μετ᾽ αὐτῇ 2] μετ᾽ αὐΐων το, 44) ἐς, 
64, 74, 82, 92, 93, τού, 1οϑ, 120, 121) 123) 124)14452 τς8, 216, 242, 

447. ΟομρΡΪ. ΑἸά. (αι. ΝΊο. κα 243. 

ΧΥῚ. Καὶ ἐλώλησεϊ καὶ εἰπε 71. καὶ ἐλάλη 242: τρὸς αὖ- 
τὸν] τρος τὸν βασιλε 93. ρὸς αὐτὸν, καὶ εἶπεν Ἠλιοῦ] προς τὸν 

βασιλεα λιας και εἰπε 82, τοβ. μετ᾽ αὐτῷ καὶ λέγει Αππῃ. 1. Ατπι. 
Ἑὰ. 

110) 123) 134) 1445) 36, 242) 24) 247. Οομρῖ. ΑἸ]ά. ΑΙοεχ, (αϊ. 

Νῖς. ΟΘεοτς. ϑῖαν. α 71. μδδεῖ (ὃ --- Οοάεχ ὅγγ. Ῥαγιῖ ταϑι 
λέγει Κύριος] α Ατπ. 1. Ασπῃ. Ἐα. Τί ὅτι ἀπέςοιλας] ανϑ᾽ ὧν εξ- 

αἀπεςειλας ΧΙ, 44) 52, 70, 717) 74) 927) τού, 110) 121) 123) 134) 1447... “" 
416, 242, 247). Αἴοεχ. (αι. Νίς. αὐνϑ᾽ ὧν ἀπέρειλας το, (64. τηᾶτζ. 

υἱ Εα.) 82, 93, 1οϑ, 24ς. ΟΟμΡ]. τι οτι ἐζαπερειλας τς8.. νθ᾽ ὧν. 
ὅτι ὠπίςειλας Ατπι, τ. Ἀπ. Ἐά, ὠγγέλες] α 1], 243, 244. ἐκ- 
ζητῆσαι] φητησαι 11, ΧΙ, 44.) τό, γο, 74) τού, 119, 120, 134) 144) 
1ς8, 236, 242, 243, 245) 246..(αἵ, Νίς. ἐπερωτῆσαι 19.) 108, 123. 

καὶ εἶπεν Ἠλιοῦ] α λιε ΧΙ, 44». ς(» 64, 70, 74) 93» τοῦ, τ 
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ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ. 
“- 

ςείλᾶας ἀγγέλες ἐκζητῆσαι ἐν τῷ Βάαλ μυΐαν ϑεὸν ᾿Αχχαρών ; οὐχ, ὅτωρ' ἡ χλίγη ἐφ᾽ ἧς ἀγέξης 
ἐχεῖ, 8 χαταδήση ἀπ᾽ αὐτῆς, ὅτι ϑαγάτῳ ἀποϑανῇ. 

ΚΕΦ... 

'Καὶ ἀπέϑανε χατὰ τὸ ἑἕημα Κυρίε ὃ ὃ ἐλά-- 17. 

λησεν ἬἨλιό. Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ὀχοζίου ἃ ἐποίησεν, οὐκ ἰδὲ ταῦτα γεγραμμένα ἐν 18, 

βιδλίῳ λόγων τῶν ἡμέρων τοῖς βασιλεῦσιν Ἰσρὰήλ; χαὶ Ἰωρᾶμ υἱὸς ̓ Αχαὰξ βασιλεύει ἐπὶ Ἰσ.. 

ραὴλ᾽ ἐν Σαμαρείᾳ ἔτῃ δεχαδύο, ἐν ἕτει ὀχτωχαιδεχάτῳ ᾿Ιωσαφᾶτ βασιλέως ᾿Ιέδχ" χαὶ ἐποίησε τὸ 

πονηρὸν ἐνώπιον ΚυΡθοΣ πλὴν οὐχ ὡς οἱ ἀδελφοὶ αὐτδ, δὲ ὡς ἢ μήτηρ αὖτϑ' χαὶ οἰπέςησε τὰς 

ςήλας τοῦ Βάαλ ἃς ἐποίησεν ὁ πατὴρ αὐτῷ, χαὶ σὑνέτριψεν αὐτάς' “«λὴν ἐν ταῖς ἁμαῤτίαις οἷ- 

ζου Ἱεροδοᾶμ, ὃς ἐξήμαρτε τὸν Ἰσραῆλ, ἐχολλήϑη, οὐχ ἀπέςη ἀπ᾿ αὐτῶν" χαὶ ἐθυμώϑη ὁ ὀργῇ 

Κύριος εἰς τὸν οἶχον ᾿Αχαάξ, 

δ 
“ ᾿ ᾿ ᾿ν » " ε 2 . )᾽ι᾽ ν᾿ ! 

ΚΑῚ ἐγένετο ἐν τῷ ἀνάγειν Κύριον ἐν συσσεισμῷ τὸν Ηλιξβ ὡς εἰς τὸν δραγὸν, χαὶ ἐπορεύϑη 

Ηλιδ χαὶ Ἑλισαιὲ ἐκ Γαλγάλων. Καὶ εἶπεν Ἠλιδ πρὸς Ἑλισαιὲ, Κάϑου δὴ ἐνταῦϑα, ὅτι ὁ 

Θεὸς ἀτέςαλχέ με ἕως Βαιϑήλ' χαὶ εἶπεν Ἕλισαιε, Ζῆ Κύριος χαὶ ᾧ ἡ ῃ ἢ Ψυχή σου, εἰ ἔχκατα- 

λείψω σε" χαὶ ἦλθον εἰς Βαιθήλ. 

ἐπερωτήσε (8ς) 92. ἐν τῷ Βααλ] 
μυΐαν] μῦύαν (ᾷς) 190. ϑεὸν] προσοχϑισμα 

ϑεον 19, 82) 108. ᾿Ακκαρών] - παρα τὸ μὴ εἰναι Θεὸν ἐν 1σ- 
βαηλ. του ἐκζητῆσαι ἐν ἐπμαῖ, αὐΐε τ2ι. ΔΙοχ. Ἔ  ελάξῃι, πἰβ τὸν 

ἐκζητῆσαι, 247. ὡσεὶ μὴ ἣν Θεὸς ἐν Ἰσραὴλ τοῦ ἐπερωτῆσαι τὸν 
λόγον αὐτῇ Οομηρί. -Ἐ δλάεπι ἔεγε Απῃ. 1. Αττη. Ἐὰ. Οεογρ. 8ϊαν. 
οὐχ, ἅτως] δια τουτο το, 93», τοβ. Οὐοπιρὶ. τῦτε χάριν 8ιᾶν. ἢ 
κλίνη--ἀπ᾿ αὐτῆς] ἀλλ᾽ ἀπὸ κλίνης ἐφ᾽ ἧς ἀνέδης ΜΉ ἢ κα]αδήση ἐχεῖϑεν 

Απ. 1. Ασῃ. ἘΔ. ἔς ἕξεις δῖαν. ἀνέξης ἐκεῖ] ἀνεδης ἐπ᾿ αὐΐης ΧΙ, 
44; 70, 74. 98, τού, 120, 123, 134, 144, 230, 242. ες. ΝΙς. ἄἀνε- 

ἔης ἔχει ἐπ᾿ αὐΐης τι90. ἀπ᾿ αὐτῆς] α 44.242. ὅτι ϑανάτῳ] 
ἀλλὰ ϑανάτῳ Απῃ..1. Ατῃ. Εἀ. 8ϊαν. Οἴἶτοξ. 

ΧΥΊΙ. Καὶ ἀπίϑανε] -Ἐ Οχρξειας 82. - Οχοζιας 93» το, 
τ ἰάεπι ἰπῖοῦ πποοβ ΑἸ ὀ ῥῆμα Κυρίου--Ἠλιδ.} ρημα Ηλιου 44. 
Ἠλιΐ. ] ἐν χείρι Ηλι» ΧΙ, ζα, ςς) 70, 71) 74) 92) τού, 119) 120, 134- 
(244. οὐτη εν χειρι ἷῃ ππᾶγρ.. 80 4ἷ. τ.) ΟἈξ. Νὶςρ. Ἐ καὶ ἐδασιλευσεν 
Ἰωραμ. ὁ 0 ἀδελφος αὖτε ἄντ ̓᾽ αὐῖα, οτι δκ ἣν αὐτῷ νιος 82. ΕἸλιᾶξι και 

εξασιλευσεν Ιωραμ ὃ ὃ αδελφος Οχρζιου αντ᾽ αὐα, οτι οὐκ ἣν αὐΐω υἱος 

93,.108. (ἢς ἔετε ὙΠεοάοτεῖ. Ὁ. ς. ἴῃ 4 Ἀερ.) -Ἐ χαὶ ἐδασιλευσεν 
Ἰωραμ, ἀδελφος αὐα ἂντ ᾿ αὐκ εν ετει δεντερω τω Ἰωραμ νιω Ιωσαφατ 
βασιλεῖ 15δα, οτι οὐκ ἣν αὐτῶ νιος 121. -Ἐ δδάείη, πΠΠ τοῦ Ιωραμ, 

υιξ Ιωσαφατ βασιλει, 247. ἐν χείρι Ηλιου. καὶ ἐδασιλευσεν ἴωραμ, 
ἀδελφος Οχοζίου αντ᾽ αὐἷξ, οτι οὐχ ἣν αὐυτω υμος α 58. Ἠλίας: καὶ 
ἐξασίλευσιν᾽ Ιωρὰμ ὁ ἀδελφὸς Ὀχρζίᾳ ἀ ὠντ᾽ αὐτῇ, ὅτι οὐκ ἦν αὐτῶ υἱὸς 
ἐν τῷ ἔ ἔτει τῶ δευτέρω Ἰωρὼμ, υἱξ Ἰωσαφὰτ βασιλίως Ἰάδα. Οοπιρὶ. 
᾿ καὶ Ἰωρὰμ, νἱὸς ᾿Αχαᾶὰδ ἐδασίλευσεν ἐπὶ Ἰσραὴλ ἐν Σαμαρείᾳ ἴ ἐτὴ 

δίκα (δέκα ἴῃ ομας. πηΐη. ) δύο, ἐ ἐν ἔτει ὀκτωκαιδεκάτῳ Ἰωσαφὰτ βασι- 
λίως ᾿Ἰέδα, καὶ ἐποίησεν τὸ τοονηρὸν ἐνώπιον Κυρίου, τολὴν οὐχ ὡς οἱ 
ἀδελφοὶ αὐτῇ, οὐδ᾽ ὦ ὡς ἡ μήτηρ αὐτῷ. καὶ ἀπέρησεν τὰς ρίλας τῷ Βααλ 

ἃς ἐποίησεν ὃ πατὴρ αὐτῷ, καὶ συνέτριψεν αὐτάς. ττλὴν ἐν ταῖς ἀμαρ- 
τίαις εἴχου Ἱεροβοὰμ, ὃ ὃς ἐξήμαρτεν τὸν Ἰσραὴλ, ἐκολλήθη, οὐκ ἀπίςη 
ἀπ᾽ αὐτῶν. καὶ ἐϑυμώϑη ὁ ὀργῇ Κύριος εἰς τὸν οἶκον ᾿Αχαάξ. Καὶ ἔδα- 

σίλευσεν Ἰωρὰμ ἀδελφὸς αὐτὰ ὠντ᾽ αὐτῇ, ἐν ἔτει δευτέρῳ᾽ Ἰωρὰμ υἱοῦ 

(υἱῷ 111.) Ἰωσαφὰτ βασιλίως (βασιλεῖ 111.) ᾿Ἰέδα, ὃ ὅτι οὐκ ἥν αὐτῷ 
νὶός. ΑἸεχ. (ΟΕ ςὯΡ. ἤϊ, νεγ. 17).2,) 4.) διῶ χειρὸς Ἠλιά. ϑῖαν. Οἶορ. 

ΧΥΙΠ. Καὶ τὰ χεες ῥα ἀλ τον Ἰσραήλ] λα οὐπὶ ἱπιεγηηθά. 
19, 245. Απῃ. 1. Αγηγ. Εά, Θεογρ. 8ϊαν. Μοίᾳ. ροηΐξ ροίξ Αχααδ 
ἴῃ ἤπ. σ6Π|. 71. τῶν λόγων] -[- των ἡμέρων ς2, 436, 242. - ἡμε- 
ρῶν ΟΑῖ. Νίς. ἃ ἐποίησεν] οσα ἐποιῆσεν ΧΙ, ςς, 64, 70, 71,. 74 
1ού, 1105 120, 121, 1239 134) 144) 148, 236, 242. ΑΙά. ΑΙεχ. (Αἴ. 

Νίς. 44. καὶ τσαϑἷα οσα ἐποίησεν 82, 93) το8. ΟΡ. οὐχ) 
ὅχ, 11. οὐκ ἰδὲ] αχι τῶι) 24). ταῦτα] α ΟΟπρὶ. δῖαν. Οἴἶος. 
γεγραμμένα) γεγραπῆαι 84, 93», 1ο8. Οοπιρὶ.. ἐν βιθλίῳ] ἐπι 
βιδλιῳ 11, το6. ἐπὶ βιδλιου Χ], 44» ας, τό, 70, 71» 745) 82, 93, 108, 
1109 120, 121) 123) 134, 144) 2306) 242, 243) 244, 246, 247. Οομρὶ. 

ΑΙεχ. (δῖ. ΝΙς. λόγων] λογου 71. τῶν ἡμερῶν] αὶ των 85, 93, 
τοϑ. Οοπιρὶ. τοῖς βασιλεῦσιν Ἴσραηλ] ΧΙ... τῶν βασιλεων Ισ- 
βᾶνλ 82, 93. 1ο8. Οοπρὶ. καὶ ἸΙωρὰμ) Ῥγροη τ. και. ἐδασιλευσεν 

Ἰωραμ. ὁ ἦ ἀδελφος Οχοζιου ἀντ᾽ αὐΐου οτι οὐκ ἣν ἀντω νιὸς το. 
Ἰωρᾶμ, δες. δὰ 8π. οοπι.] α Οοπιρὶ. ΑΙεκ. βαρεῖ Ὁ --- Οσάεχ 8γγ. 
ῬΑ, Ἰωρὰμ} Ιωαραμ 44ς. ἕτη δεκαδύο] ἐΤῊ δωδεκα 44, 123. 
μι, Νὶς. ετη δέκα καὶ ὄνο τοϑ, (ρορ. ἐν ἔτει ὀκτωκαιδεκάτῳ] 

Οοιρί. ΑΪεχ. ἐρωτήσαι 82. 
ἐν τῇ Βααλ 244. 

Ἰδυσβεισμω τού. 

«ὐτλ ὼς 44, 71, 93» 1οὔῦ, 345) 247. Αστι. :. πη. Ἐπ. ϑἰαν. μαροῖ ὡς ἴῃ 

᾿ καὶ. 
υἱοὶ τῶν προφητῶν] οι νιοι ΤῈ τροφητου 34ς. 

Καὶ ἦλϑον οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν οἱ ἐν Βαιϑὴλ πρὸς Ἕλι-. 

ἐν ἔτει εἰχόςῷ χᾶιν τρρώτῳ ΧΙ, γ49 τού, 120, 134) 144. ἢσ, ἢπο καὶ 

44. 71. ἔς, πἰῆ τπροτω, 245. εν ἔτει δευτερω το, 84, 93» 1ο8. εν ετὲει 
εἰκοςὼ καὶ πρωτῳ τῆς βασιλειας 64. ΑἸὰ. εν ετες ιη΄, 436. ὥς, πἰᾶ 
τη, 242. ᾿Ιωσαφῶτ) τὰ Ἰωραμ υἱξ Ἰωσαφατ το, 82, 93, 1οϑ. 
βασιλέως ᾿143α] ἐν ἐδασιλευσεν Ιωραμ, νιος Αχααδ εν Σαμαρειᾳ 19, 
82,93. τοῦ. ὡς οἱ ἱ ὠδελφοὶ αὐτοῦ} λ αὐε 44. δὲ ὡς} καὶ οὐχ 
ὡς Αττη. 1. Απῇ. Ἐὰ, ὡς ἡ μήτηρ] ἢ ἢ ἡ μητὴρ 44. καὶ ἀπέρη- 
σε] καὶ αἀπερειλε 11, 12. τῶς ςήλας] τας ευλας τοῦ. Ἵερο» 
δοῶμ] Ἐ νιδ Ναξατ ΧΙ, ςς, 70) 74, 82,. 92, 93, τού, τοϑ, 1109, 120, 
1219) 1235 134) 144, 436, 242, 243, 2442 247. ΑΙά. (Αι. Νὶῖς, Ἔνι» 

Ναδαϑ' 1.8. . οὐκ ἀπέςη] Ῥρδευαῖε, χαὶ 123,)242. ἀπ'. αὐτῶν] 
α ἀπ᾿ 7)γο. Κύριος]. Ἐ ἐπ᾿ ἀντὼ το, 82, τοϑ. -Ἐ ἐπ᾽ αὐΐων 93. 
εἰς τὸν οἶκον] καὶ ἐπι τὸν οἰκὸν 19) 935 108. ργαιαήτι. καὶ 84. 
κὸν 242. οἶκον ᾿Αχαάδ] -“ καὶ ἐδασιλευσεν Ἰωάραμ, ἀδελῷος αὐτοῦ 
ἐν ἔτει δευτερῶ τω Ἰωαραμ βασῖλει [εδὰ υἷξ (ῆς) Ιωσαφατ τι ουκ ἦν 

αὐῇω νιος. ,34-: -“Ἑ καὶ ἐδασίλευσεν Ἰωρᾶμ ἀδελφὸς αὐτοῦ μετ αὐτοῦ. 

ἐν ἔτει τρίτῳ Ἰωρᾶμ, βασιλέως Ἰάδα υἷε Ἰωσαπὰτ ὃ ὅτι οὐκ ἦν αὐτῷ υἱόρ, 
Καὶ τὰ λοιπὸ τῶν λόγων Ὀ χοζίου ἃ ἃ ἐποίησεν οὐκ ἰδὰ, γεγραμμένὰ εἰς 
σὶν ἦν βιδλίᾳ λόγων τῶν ἡμιεῤῶν Ἰσραήλ Αστῃ. 1. (Απι, Ἑά.. υπέϊηΐς 
Ἰῃου, «-Ἑ ελάδιῃ ἔετε, (((ἀ οὐπὶ ἔτει δουτίᾳ Ρῖο ἔτει τείτῳ, εἰ βασι- 
λέων δηΐε Ἶσρ.) ἴφογρ. δ5ϊαν. 

᾿ .ῃ. 

1. Καὶ ἐγίνετο] ἐγένετο δὲ44. ἐν τῷ ἀνάγειν] ἐν τω αναγαγειν 
19, 56, 71) 82, τού, 1: ς8, 346. (οπΡρὶ. ἐν τῷ ἀγαάγειν 44) ξς. ἵν 
τῷ ανώγην (ἢ) 24ς. ἐν συσσεισμῷ τὸν Ἠλιοὺ] τον Ἐλιδ εν συσ- 

σείισμω 11, ΧΙ, 44, ςς,) τό, 64) 719) 110, 120, 121,.123» 1345 1445 1ς8,΄ὄ 

442, 2445).245) 246, 247. ΑἸά. ΑΙεχ. ὥς, πἰῇ ἐν σεισεισμῷ, (δῖ. ΝΙς, 
πον Ἑϊλιᾶν εν συσσεισμῶ 10, 82, 93. 1οϑ. Οοπιρί. τον Βλιου ὡς Ἐν 

τὸν Ἠλιοὺ ἕν τῷ σισεισμῷ (Ης) «26. ὡὡς εἰς τὸν] 

ομιαγδξξ. τηϊποτα ΑἸεχ. καὶ ἐπορεύϑη] α καὶ 44. καὶ ἐπορεύϑησαν 
Αγ. 1. Ἄττῃ. Ἐά. Ἑλισαιὲ] Ελισσαιε (ἢς ᾿Ἰητ8) 4.4, 74; τού, 134; 
144) 42, 24ς. ΑΙεχ. Οδι. Νίς. ἘἙλισσεὲ Ατην. 1. Ασῃ. Εά. Ἐλισὲ 
Οεοῦρ. Ἐλισσεῖ 8ϊαᾶν. ἐκ Γαλγάλων] εξ Ιεριχω (ρήπιο: ἀεϊηάς 
οοττ. ἦμι πλᾶγρ.. 8Ό δηϊὶᾳ. πὶ. ἐκ Γαλγαλων.) 11. ἃ 242. ἐκ Γαλγαλά 
Ατηι. τ. Ασηι. Εα, , 

11... Καὶ εἶπεν--- Ἑλισαιὲ 1.1 ,. οὐπὶ ἱπίεγπηθά. 242ὥ. Καϑε δὲ 
ἔνταῦϑα!] (δα δὴ ἐντανϑὰ καϑὲ 11, ςό, ,46. κάϑου σὺ ἐνταῦϑα (ἢς 
ἴῃ.) Αἰτη. τ. πῇ. Ἐά, 

71) 744925.03. τού, τοϑ, 11, 121, 123) 134) 144γ158, 216, 242,24; 
246, 247. (οιηρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. Οδῖι. Νῖς. Απτη. τ. ἄσηι Εά. Οεοιρ. 

ϑιαν. Μοίᾳ. ἀπέραλκξ με] ὠπέρειλίν με ΑΙεκ. . ἕως Βαιϑηλ] 
ἕως τὸ Ἰορδάνου το. εἰς Βεϑὲλ Ατῃ. 1. Απῇ. ἕ. εἰ ἐγκαϊαλείψω 
σε---εἰ ἐγκαϊαλείψω σε π᾿ οοηχ. 6.1 α αἰϊεταῖγ, ουπὶ ἱπιογπγθά. 242. 
ἐγκαταλείψω] καταλεμψω 11, ςς, ςύ, γ1, 74) 1345 144, 148, 243; 

244, 246. ΑΙεχκ.. καϊαληψω τοό. καὶ ἦλϑον] καὶ ηλϑὲν 11,.1], 
247. καὶ ἐρχοντῶι 19, 82, 93, 108, 123. Οὐπιρί. Βαιθήλ] Βεϑὴλ 

247. 
ΠΙ. Καὶ ἤλϑον] καὶ εξηλϑον το, 82) 93, τοϑ, ι98. Οοπιρῖ. ὰ 

οἱ ἐν Βαιϑὴλ] αὶ 44- 
α οἱ τοβ. οἱ εἰς Βαιϑὴλ Αἰεχ. οὗ ἦσαν ἐν Βεϑὶλ Θεοῖς. ὡρὸς 
Ἑλισαιὴ] εἰς συναϑΐησιν αὐων το, 84, τοβ. «καὶ εἶπον] καὶ εἶπαν ΧΙ, 

ὅτι ὁ Θεὸς] οτι Κυριος ΧΙ, 44) τό, ό4, 

ΔΛ θ» 

Ἂρ 

ΚΕΦ. 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ. ΚΕΦ. 1. 
ἈΝ Ν ΩΡ Ν δ" 2 » φ Ν ἮΣ ἑ 

Ἷ : ρα 

σφε. ΧΩΙ εἰπὸν πσρὸς αὐτὸν, Εἰ ἔγγως, ὅτι Κύριος σήμερον λαμξάνει. τὸν χύριόν σε ἐπάνωθεν τῆς 
ρ .. "» 

δῷ χεφάλης σὰ; χαὶ εἶπε, Κἀγὼ ἔγνωχα, σιωπξτε. 
ταῦϑα, ὅτι Κύριος ἀπέςαλχέ με εἰς Ἱεριχώ: ν » " χαὶ εἶπεν, Ζῇ Κύριος χαὶ ζῇ 

Καὶ εἶπεν Ἡλι πρὸς Ἑλισαιὲ, Κάϑε δὴ ἐν-- 
ἢ Ψυχή σπ; εἰ ἐγχαΐα-- 5. λείψω σε" χαὶ ἦλϑον εἰς Ἱεριχώ. Καὶ ἤἥγπσαν οἱ. υἱοὶ τῶν “προφητῶν. οἱ. ἐν᾿ Ἱεριχὼ πρὸς Ἑλι- ᾿ σαι, χαὶ εἶπον πρὸς αὐτὸν, ἘΪ ἔγνως, ὅτι σήμερον λαμξάνει Κύριος τὸν χύριόν. σα ἐπάνωθεν τῆς 6. χεφαλῆς σε: χαὶ εἶπε, Καί γε ἐγὼ ἔγνων, σιωπᾶτε. Καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἠλιὰ, Κάϑε δὴ ὦδε, ὅτι Κύριος ἀπέςαλχέ με ἕως εἰς. τὸν "Ιορδάνην: χαὶ εἴπει. Ἑλισαιὲ, Ζῇ: Κύριος χαὶ ξῇ ἡ. ψυχή σβ, εἰ -- 7. ἐγχαταλείψω σε" χαὶ ἐπρορεύϑησαν ἀμφότεροι, Καὶ “σεγτήκοντα «ἄνδρες υἱοὶ. τῶν προφητῶν, καὶ .8. ἔςησαν ἐξεναντίας μακχρόϑεν" χαὶ ἀμφότεροι ἔςησαν: ἐπὶ τῷ Ἰορδάνου. . Καὶ ἔλαξεν Ἠλιδ' τὴν μηλωτὴν αὐτῷ χαὶ εἴλησε χαὶ ἐπάταξε τὸ ὕδωρ, καὶ διηρέϑη τὸ ὕδωρ ἔνϑα καὶ ἔνϑὰ" χαὶ διέξη- 9. σἂν ἀμφότεροι ἐν ἐρήμῳ. . Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ διαδῆναι. αὐτὲς, χαὶ ᾿μλχιὼ εἶχε: Ἱπρὸς. Ἑλισαιὲ; Αἴτησαι τί ποιήσω, σοι. πρὶν ἢ ἀναληφϑῆναί μὲ ἀπὸ σβᾷ" χαὶ εἶπεν “Ἑλισαιὲ, -Γενηϑήτω δὴ διπλᾷ 10. ἐν πωΟνεύματί σου ἐπ’ ἐμέ. Καὶ εἶπεν Ἠλιδ, ᾿Εσχλήρυνας τῇ αἰτήσασϑαι- ἐὰν ἴδης με ἀναλαμ- δαγόμενον ἀπὸ σϑ, χαὶ ἔςαι σοι ὅτως" χαὶ ἐὼν μὴ, οὐ μὴ γένηται. 

58, 645) 745 121) 1345) 144) 247. τρὸς αὐτὸν] -"- οἱ υιοι των “προφη- “τὼν ὃς, 6, τ21, 1ς8, 247. - δλάδῃη ἐπίεγ υησοβς ΑΙοχ.. ὥρος Ελισ- σαιε 82. ωρος Ἑλισσεαι 93. 
Εἰ ἔγνως εἰ δὴ ἐγνως 85, 93, 
ῬαΠ, ὅτι ᾿Κυριος---κεφαλῇς σου] φμία ᾿οαΐϊε Ζρονείπκις ἐοὔέρν. αἰογνεί γερο ἥκωπ ὦ 16 ΨᾺ]Ρ. Κύριος σήμερον] Τα, 44,93. λ σήμερον 51Αν. Οἴτορ. Κύριος σήμι.. λαμᾷ.} σημέρον λαμδᾶνει Κυριος 82, τοϑ. ΟὐμΡΙ. λαμ- ἄνει σήμερον Κύριος ΑἸά, .,. Τὸν κυριόν σα} α σὰ 121. Αταν. 1. ΑτΩ; 

ὥρος Ἑλισεαι το8.: αὐτῶ Οομηρὶ. 
1ο8. (ὐοπηρὶ. εἰ ὥρῶ εγνὼως συ Οοάεχ ὅγε. 

τ οτος ἕϑΐ κ᾽ ΦῸν Καὶ ἐγένετο αὐτῶγ ππορεὺπ." -- 
͵ 

δεν ὑπ ἢ 

ΨΙΙ. υἱοὶ τῶν προφητῶν] ἄπο τῶν υἱῶν των προφητῶν. 10, 1οϑ. ὉΦΗ ἰοάεχ 57. ῬΑΥ. Οοπιρὶ.. δῖαν. Ριβετηϊξι. οἱ ὅ4. ἀπὸ τῶν ἰσροφητῶν 85,.03.. αἰτῶν 123. ἐκ τῶν υἱῶν τῶν προφητῶν Απτη. 1. Θεοῦ. - ἔρησαν χ} ργρεπηττ, ηλϑὸν το, 82,93, τοϑ; Οοπηρὶ... μάνρόϑεν] Ργαῖν ΓΙΡ. ταϊτ. ἀπὸ 123. καὶ οἰμφότεροι] ἄμφοτεροι δὲ 84, 93, ἰοβ. Οοίρι᾿ καὶ ὅτοι ὠμφότεροι Ο θοῦ. ϑίαν. ἔρησαν 49} ἐξη 445.. καὶ 23, 844. ἐπὶ τοῦ ᾿Ιορδᾶνου] ἐπι τον Ἰορδάνην τῶι. ἐπὶ Τὼ χείλει τοῦ ᾿Ἰορδάνε Αττη. τ. Απη. Ἑά.. Ἧ Ἢ ᾿ 

᾽ 
καὶ 

νυ» Ἑά.. ἔπανωθεν»] ὥπᾶνωθεν 44.) τοό,1 19, 120, 134) 144. Αἴεχ, “τῆς ΟὙΨΠΙ. καὶ εἵἴλησε] “Κ αὐῇην 82, 93.) 1ο8,. 23. ὍσπιρΙ. 'καὶ εἰλυσὲ 
᾿ς χεφαλῇς σου] ἀπὸ σὰ Οεοτρ. δῖαν. . καὶ εἶπε] ὁ δὲ εἶπεν Ὡς. χοῦ. και εἰλισσε 242. καὶ ἐπάταξε) «᾿ ἐν αὐτῇ 82, 93, τοϑ: 

Καγὼ ἔγνωκα] και ἐγὼ ἐγνώκα ΧῚ, 44, 64, τού, 134, 144) 1ς8, 24; Οοπηρὶ. καὶ ἐπάταξαι (ἢ.) 242. τὸ ὕδωρ.157 τα ὑδαΐα 85, 95, ἐοϑ. 
247. ΑἸά, ΑἸεχ. καιγε ἐγω εγνων 84, 93. Οὐμηρ]. καὶ ἐγω ἐγνων τοϑ. ΟΟπΡ. καὶ διηρέϑη] 92. ὁ διῃρέθη] διερρεϑη 17,247. . τὰ 
χθγε ἐγὼ ἐγνώκα 123. ἔγγωχα ἐγώ Ατηι, τ, ὕδωρ 25] τὰ υδαῖα το. , 71) 93,.243, 244. - ἔνϑα καὶ ἔνϑα] ενϑεν 

ΙΝ. Ἠλιοὺ πρὸς Ἑλισ.] αὐτῷ Ἠλιξ ΑΙά. τρὸς Ἑλισαι} καὶ ενϑεν 19». 82, 93) 1οϑ, 24ς. (Οπ.Ρ]. α καὶ 347. ἐν ἐρήμῳ] δια 
τῳ Ἑλισι 82, 93, 1ο8. Οὐρὶ. μαδεὶ ὧ --- Οὐάεχ ὅγτο απ. ὅτι ἕῃρας το, 82, 93, τοϑ, (οπηρὶ. ῥγραπιϊττ, ὡς 44, 64, γά, τού, 134) 1.44. 
Κύριος--Κάϑου δὴ ὧδε ἴχ ςοπι. 6.1 ,. οὔτη ἱπιεττηθά, 226. εἰς .2.,.,. 245. δια ἕηρας ὡς ἐν ἐρημῳ τό, 1 58, 246. -Ἐ δια ξηρας γε, 
Ἱεριχώ 15] εὡς Ἰερειχω τό, ρος Ἰεριχὼ 24ς. τὼς Ἰεριχὼ 446. ὡς δια ξηρας 123. ἐν τῇ ξηρὰ Αγτὰ. τ. Αγπι, Ἐά. δίαν. εἰς ἔρημον 
ἐἷς Ἐριχόν 8ϊ|αν. Οἴἶτορ. εἰς ᾿εριχόν δίαν. Μοίᾳ. καὶ εἶπεν] Οὐδοσρ. δεγ βεσινα. γυΐϊρ.- : ᾿ 

Καὶ εἶπεν Ἑλισαιε ΧΙ, ςς, 120, 1ς8, 246, 247. καὶ εἰπεν Ἑλισσαμ ΙΧ, Καὶ ἐγένετο] Α ἐγένετο 44. υξ νἱἀοία, ἐν τῷ διαξδῆναι αὐ. 
52, ςό, 64) γ1, 745 τού, 134, 244, 24ς. ΑΙά. ΑΙεχ. καὶ εἰπεν Ἐλισ- τοὺς} ὃς (ἢς) διῆλθεν 19. ἐν τῷ ἀγαδηναι αὐΐες ςς. εἧς διηλϑον 82, 
σεῶι 93. Χῶϊ εἰπὲν Ελισεῶν 1ο8, Οοηρὶ. καὶ εἶπεν Ἐλισὲ ὕδοῦρ. 93. ὡς διηλϑὲν το. Οοπιρί.. καὶ Ἠλιὲ--- Ἑλισαιὲ] εἰπεν λιας καὶ εἶπεν Ἰελισεὶ ὅ8ϊαν, Οἶτος. καὶ εἶπεν Ἐλισσεὶ 9ἴαν. Μοίᾳ. τω Ελισ. 10, 84, 93, τοϑ. Οοπιρὶ. καὶ Ἠλιὲ εἶπε] εἰπεν Ηλικ 44. 
καὶ ζ)] ΛΔ ζὴ 1 ς8. εἰ ἐψγκαταλ. σε] Α ἰρπαίγενο 16 φμοσμπαμο ἑεγς Ὸὼ χαὶ Αγ, τ. Ατη. Ἐά. Αἴτησαι] αἰτησον 44. «Ἐ με πῖον ὑποος 
Δυέϊ. 11δγ. ἀς Ῥγουυη, 8ρ. Ῥτοίρει. ὅτι οὐκ ἐγκαϊαλείψω σε (ἢς ΑἸοκχ, Αἴτησαι τί---ὀπὸ σοὺ ] ῥείε εἰδὲ αἰίφαανι βοεϊείοπερ, γί χπατὰ 
ἧπ|8) Οεογρ. 8αν. Οἷἶγορ. φωΐα ποη “ἰενεϊηψκαπε ἐς συν. ἐγκαῖα-. ἰοἰαν α!ὁ Αὐξὶ 1. ἐς ῬιΓοπ, ποιήσω σοι] ποιησω σε 242. πρὶν 
λείψω] καϊαλειψω (υΐ [ὈΡΓᾺ) 243. καὶ ἦλϑον] καὶ ηλϑεν 121) ἢ ἀναληφϑᾶναι) ὧρο τῷ ἀναληφϑήναι 121, 247. ΑΙεχ. ἀπὸ σου] 
158, 247. εἰς Ἱεριχώ 45] ἕως Ἰεριχῶν ϑίαν. Οἴἶτορ. εἰς Ἰεριχών ,,7γ1. καὶ εἶπεν Ἑλισαιὲ] 41: ἡϊρ αἰε. Αὐξε, 1, ἀς Ῥτοπῆ ΓΤ νη- 
ϑῖαν. Μοΐᾳ. 

ἤτω δὴ] κα δη 34. Αἴτῃ. 1. Ασῃ. Ἐπ. ᾿ γενέσϑω Ῥιάγτη. ἄς Ὑτίη. 
ν. Καὶ ἤγ[ιοσαν] καὶ προσηλϑον τω Ελισ. 19, 82, 93, το8, οἱ 2496ς, Γινηϑήτω δὴ ὅζς. 84 ἢπ. οοπ|.} Σζοίο μι (ῥίγίμαως, φμὶ ἐπ 16 
ἐμ ΟῚ Ιεριχω τςξ8, τρὸς Ἑλισαιὲδ]κ (19. υἱ νἱάοῖιν.) γι, 497, ἐπρίον ἴπ πιὸ μι. Αὐξὶ. 1,. ἀ6 ῬτομΣ διπλὰ ἐν πνεύματί σου 
82,.93,) 1ο8. καὶ εἶπον] καὶ ἔμταν ἢ, ΧΙ, ςς, 64, γ4, 134, 144, τὸ τνευμᾶ Τὸ ἔπι σοι δισσως το, 82, 1οϑ. Οὐοπιρί. Τιάγῃι. 1. οἰ, τὸ 
245,.246,247. πρὸς αὐτὸν] αὐΐω 82, 93, τοϑ, Οοπρὶ. Εἰ ἔγνως] τνευμιῶ Ἄυριου ἐπὶ σοι δισσως 93. ϑδιπλῶ τοῦ τυνεύμαϊός σου Ατην. τ. 
εἰ δῃ εγνως 82, 93. ΟὈΠΙΡΙ. οἱ δ (ῆς) ἔγγως τοϑβ.Ί ὅτι σήμερον) οι Αττῃ, Εὰ. διπλὰν τὸ τνεῦμα ὃ ἐςὶν ἐν σοὶ Οεογρ. ἢς ἔξτε δῖδ᾽ι. ἐν 
Κυριος σήμερον 44. λαμδάνει Κύριος] α Κυριος ΧΙ, 44. ΤΙ. 93. νεύματι] ρῥχόδανίῖ. τὰ 243, 244. ἐπ᾿ ἐμέ] επ᾿ μοι 93. Ὠιάγῃῃ. 1. 
λαμξανει ὃ Κυριος 123. Οδῖ. Νίς. τὸν κύριόν σου] κα σου. Ατπ. τ. εἶς, ἐν ἐμοί ϑ8ἰαν. Ασπι. ἘΔ. ἐπάνωθεν] ἐπάνω τοϑ. Οοπιρὶ. αἀπανωϑεν Σῖ0, 144. Χ. Καὶ εἶπεν Ἠλιὲ] ὁ δὲ εἶπεν ιάγῃν. ἀε τη. 1, οἶς, Φίχένφμε ΑΙεχ. ἐπάνωθεν τῆς χεφαλῆς σε] ἀπὸ τῆς κεφαλῆς σε Ατπη. τ. εἰ Εἰϊαε: Αὐ. Ι,. ἀς Ῥτοιηῇς Ἐσκλήρυνας τοῦ αἰτήσασϑα;,] ἈπΏ. ἘΔ. πὸ τῆς κεφαλῆς σε ἀπὸ σοῦ Θεοῖρ. -- ἀπὸ σοῦ 8ιαν. δυσκολὸν ἡτησω 243: τηῖτρ. δαγε ρει δὲ: Αὐδι, 1,. ἀδ Ῥγοη; 
« τε Ψυϊρ. καὶ εἶπε) Ἔ Ελισαιε 446. Καί γε ἐγὼ] και ἐγὼ σκληρὰ ἡτήσω Ασ. 1. Ἀπ. Εά. γε εἰ δοίζονι Ξοβείαε ψυϊρ. τ 64, 71, 82,347. λα καὶ γε 93, τοϑ. Οοπιρ. Καί γε ἐγὼ ἔγνων) αἰτήσασϑαι] τοῦ αἰτῆσαι Ὑπμοοάόγει. Ὁ. 7. ἷπ 4 Ἀερ. Ἐ σε ἰηΐες κῶν γέ ἐγνωχᾶ 44. καὶ ἔγω εγνωχα 74, Δ4ς. ὅτι γε ἔγνων Οεοῖρ. πηρορ Αἴδχ. εἰς τὸ αἰτήσασϑαι Θεοῖς. ἐὰν ἴδϑης Ῥταεηἶεῖ, καὶ εἰ- ὅτι καὶ ἐγὼ ἔγνων 81αν. εἰ 4βο πουὶ Ψυὶς. ἔγνων) ἔγνωκα 1τού,119, πεν ΧΙ, 449 83, 53) 64) 74) 92, τού, 120, 121, 134, 144) 1ς8, 16, 
120, 134) 1445) 243. ΑΙά. Αἴεχ. : 242.) 244, 247). ΑἸά, (αι. Νίς. ϑ8ίαν. Οὗτος. ῥγϑπηϊῖ, πλὴν 19, 82, 

ΝΙ. Καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἠλιοὺ] εἶπε δὲ Ἠλιὰὲ πρὸς ἸΙελισεὲ δΙαν. 3, 108, 123. Οοπηρ!. Ῥίάγπι. ἀς Ὑτΐη. Ἰοο. οἷς, Αστη. αὶ Αγπι. Ἐά. Οἴτορ. αὐτῷ Ἠλιδ] Ηλιας τῳ Ελισ. 82, 93, τοϑ. Βαθεὶ αὐτῷ ἐὰν ἴϑης--ἔραι σοι ὅτως] υεγωπίαπιοη ΜΛ πὸ γοίβοχεγὶς φαπέδηι, 3! εἰδὲ ἐπ οβιαγαέξ, ταΐποτε ΑἸεχ. Καϑε δὴ] κάϑυ σὺ Αγη; σ. Ασγω, Εὰ, Αὐυϑὶ. 1,. ἀε Ῥγοιη: ἀναλαμξανόμενον] 82. ἀπὸ σῇ], Οἰιγ- λ δὴ δῖαν. ΟΥτορ. ὧδε] ἐνταυϑα 10, 8,9 3,108, 123. Οὐρ], ὅτι {οῇ, ἰχ. το. ΤἈοάοτει. 1. αἷς. καὶ ἔραι σοι] Δ και 10, 44) 64, 85, Κύριος] α Κύριος ΑΙά. ἕως εἰς τὸν Ἰορδάνην] ἕως τὰ Ἰορδάνου ΧΙ, 93»)1ο8, Οοπνὶ. Ομγίοῇ. Ῥάγτῃ. ἐε Ῥηήη. 1. οἶξ, στη. 1. Ασῃ. Εα. 445 55) 645 71, 745 82, 92, 93», τού, τοϑ, 119, 120, 141, 183, 134, Οδοῖς. ϑίαν, τωι] 4 Θεοῖρ καὶ ἐὰν μὴ] εαν δὲ ΜῊ ἰδὴς το, 
1445) 158, “36, 54 ς, 247. Οοπιρ!. ΑΙ4, (αι, Νίς. ϑίαν. κ εἰς 246. 84, 93, τοϑ. Οὐοπιρὶ. Ῥίάγπι. ἀε Τήῃ. 1. οἷν. καὶ 1ς8, ἐαὶν δὲ μὴ 

Φ᾿ ον τως Αἴεα, ἀπ, «, Ἄναι. Ἐ4. Ἑλισαιὲ] Ελισσεαι (ἢς ἱπΗ8) 93. διίαν. Οἴἶτορ. ἐάν μὴ ἴδης (οιιπὶ ἴϑης ἰηΐοτ ὡποοβ) 8ίαν. Μοί. οὐ κᾶϊ ἐπορεύϑησαν ὠμφότεροι] εἰ ἐδγμπε ἀπεδο ραγέμον. (εογ. ἐέγηπι ἐρὶ- 
ΔΓ ἀπιόο ραν ἡεγ, ΜΡ. 

γοε. 1]. 

μὴ γίνηται] α μὴ 120, 247. οὐ γένοιτο Οεοις. 
ΧΙ. Καὶ ἐγένεϊο---ἰλάλεν} Ευπμδα: σέο ἐδλδε οἰ ἰοφμοπεὶ μι. Τιῖςὶξ. 
80 



᾿ἀιοΐε. εἰ ἀϊκχὶ)ν μόϊ οἱ εις Εἰ εἰἰσρ πμπς ἢ γυὶϊς. 

ΒΑΣΙΔΛΔΕΙῺΝ Δ. 

, “΄. ν. .5κἷΣ Ὁ "ὉΠ Ν ζ 

μένων, ἐπορεύοντο χαὶ ἐλάλεν" καὶ ἰδῶ. ἅρμα “συρὸς καὶ ἵπποι πυρὸς, χαὶ διέςειλεν. ἀναμέσον 
; .Σ ρος ῳΦ ς .9 ν. 9 7 ν κε ν ε ἜΣ 

ἀμφοτέρων' χαὶ ἀγελήφυη Ἦλιδ ἐν συσσείσμῳ ὡς εἰς τὸν δρανον. Καὶ Ελισαιε εωρᾶς χαὶ ἐδόα.. 
: φω. ϑ τ᾿ - ϑδινν»ν» ῷ -.» 7 ρο ᾿ 

Πάτερ, “Φάτερ, ἅρμα ᾿Ισραὴλ χαὶ ἱππεὺς αὐτᾶ: χαὶ ἐχ εἶδεν αὐτὸν ἔτι" χαὶ ἐπελάξετο τῶν ἱμα- 
- κ- 925. - - . Ν᾿ 0 δ σὶ ΟνΝὟ ; . Ν .ἂν 

τίων αὐτῷ, καὶ διέῤῥηξεν. αὐτὰ εἰς δύο ῥήγματα. Καὶ ὑψωσεν τὴν μηλωτὴν Ηλιδ ἣ ἔπεσεν. ἐπά-. 
ὡς ἢ . Ν Ξι.Ν ρ. [έ “3... ζ᾽ . γωϑεν Ἑλισαιέ: καὶ ἐπέςρεψεν Ἑλισαιὲ, χαὶ ἔφη ἐπὶ. τ χείλους τῇ ᾿Ιορδάγε, Καὶ ἔλαξε τὴν 

“ΠΣ Ν 2 9 “Ὁ “»,,͵ 2 7 ἈΝ ψΨ ἊᾺ. »ἤ ᾿ “Ὃ ς ἐγ . 

μηλωτὴν Ἡλιοὺ ἣ ἔπεσεν ἐπάνωθεν αὐτϑ, καὶ ἐπάταξε τὸ ὕδωρ, καὶ εἶπε, Ποῦ ὁ Θεὸς Ἠλιὰ 
2 ΄΄ Ν ᾿ Σ ΝΨὮἦὌ ' “Φ- ΄ . . ᾿ ᾿ 

ἀφφώ; καὶ ἐπάταξε τὰ ὕδατα, χαὶ διεῤῥάγησαν ἔνϑᾳ χαὶ ἔνθα" χαὶ διέδη Ἑλισαιέ. Καὶ εἶδον 
ἘΣῪ: ὯΝ ᾿ : ΝΆ 3 Ἂ 

αὐτὸν οἱ υἱοὶ τῶν -προφητῶν οἱ ἐν Ἱεριχῶ. ἐξεναντίας, χαὶ εἶπον, Ἐπαναπέπαυται τὸ πγεῦμα ᾿ 
2 ν ΣΧ κε ἐς ν 2 : . 2) ᾿ Ν ΄ 2 ι ονςνΝνς . ὼς 
Ἡλιδ εσὶ Ελισαιξ χαὶι ἦλϑον εἰς συνᾷγτην αὐτᾶ, χᾶι “σροσεχυνῆσαν αὐτῷ ἐπι Τὴν γῆν, Και 

-. Ν ΕΣ» ν»νΝν κ᾿ ἴδων ( ΞΑ χνδὸ ἱοὶ δυγᾶ ᾽ ϑζως 
εἰπὸν τῦρος αυτον, 108 θη μετὰ τῶν σαιθὼν σοὺ “Φεντηχοντὰ ἂν θὲς ὑιοι θυγαμεὼς όρευ ΕνΤΕρ 

ΚΕΦ ἢ, 

12. 

13. 

14. 

1ξ. 

16. 

δὴ ζητησάτωσαν τὸν χύριόν σου, μή ποτε ἤρεν ἀὐτὸν πνεῦμα Κυρίου, χαὶ ἔῤῥιψεν αὐτὸν ἐν. 
ρ᾿ 4 Γ ρο ,, ΡΦ . ΦΦ 

τῷ Ἰορδάνῃ ἢ ἐφ᾽ ἕν. τῶν “ὁρέων. ἢ ἐφ᾽ ἕνα τῶν βενῶν" χαὶ εἶπεν Ἑλισαιὲ 
γον Ὄ ἘΝ ᾿ νος σας β ᾿ - "- ἕ 

νι 504 ὧν ὃ 

Οἱϊ. ἐπορεύοντο καὶ ἐλώλεν] καὶ λαλεντων 19, 82, 93») 108. Οοπηρῖ. ἢ 
Ῥγβοπηϊτῖ. καὶ ςό, 92, 119, 123,236, 246. (Αἴ. ΝΝΙς. κα ἐπυρευοντο 24. 
καὶ ἰδὲ---ἴπποι τυρὸς} δεζε ΓΆΡΥΗΣ ἱρπέμς εἰ ἐφμΐ ἱρπεὶ Ἰωαοὶξ, (]. 
ἅρμα τπουρὸς] καὶ ἅρμαῖα͵ τούρινα ϑῖδλν. ἔς, ἔπε καὶ, Ατη. 1. ΑἸῃ. 

Ἑ4. καὶ ἵπποι τυρὸς] καὶ ἵπποι τούρινοι Ἄττα. 1. Απῃ. Ἐά. ϑίαν. 

ἵπποι) ἱππὸς 144. καὶ ϑιέςειλεν] καὶ διεςείλαν ΧΙ], 44) 24, 92, 
τούς 110, 1239 144, 158, 216, 242, 247. ΑἸεχ. δι. Νίς. Απῃ. τ. 

Απη. ἘΔ, καὶ διεχωρησεν το. καὶ διεχωρισεν 82) 1το8. χαὶι διεχω- 

ρῆσαν͵ 93. καὶ διεγη 443. διεχώρισαν ΟΟπιρ. ἀναμέσον] ἀναμε- 
σὼν 24ς. καὶ ἀνελήφϑη Ἠλιοῦ] εἰ φἰξεπάϊε Ἠεϊίας Τ,λοὶϊξ, ΤΑ]... ἐν 
συσσεισμῷ} δια λαιλαπος 243. τηᾶτρ. ἐπ σοχιπισίίοπε Μεῖ. ἸηίεΓρτ, 
Οὐρει. ἱπ Μη. Ορρ. ἴοπι. 1}. Ρ. 571. [υοἷ. (1. ϑγγ. Βα:- Πεῦγ, 
ἐν συσσεισμῷ ὡς} ὡς εν συσσεισμῳ 445. τοό. λὼς 71, 92) 93) 120, 

134» 144,36, 242. Αἴεχ, συσσεισμῷ] συσεισμῷ ΟΑῖ. Νίο. ὡς 
εἰς τὸν] ἕως εἰς τὸν ΟΟπιρὶ. φιαβ ἰγκε, ἱπὶ εαἴἰμπι Ν εἴ. Ἰητεγρυ. Οἥρεη. 

Ἰ. οἰϊ. Ταιοῖξ, Οαἱ]. κ ὡς Ἀπη. τ. ἄπ. ΕἘά. 

ΧΙ]. ἑώρα] αἰώρα (ἢς) 84. αα19,24ς.ὁ καὶ ἐδόα] καὶ αὐτος 
εξοα 842. Οομηρί. κ καὶ 119), 24ς. δἰ ἐφίξ. εἰαπιαδα! Τλιοὶϊξ, (αὶ. 
Πάτερ, ττάτερ---ἰππεὺς αὐτθ] ραϊετ, ραίεν ἀρίίαίον {|΄αεἰ Δεῖ. Ἰπίετργ. 
Οὐξεη. 1. οἶς. Ταιοῖξ, (41. ὥρμα Ἰσραὴλ] ἅρμαῖα Ἰσραὴλ Απι. τ. 
Απη. Ἑά. δϑίαν. καὶ ἱππεὺς] καὶ τς8. καὶ ἱππεῖς Αττῃ. τ. στη: 
Ἑὰ. 8ῖαν. “ ἱππεὺς αὐτῷ] ἱππεὺς ἔν αὐτῷ Ὠἰάγῃι. ἀς Ὑ πη. 1. οἶξ, 
καὶ οὐκ εἶδεν αὐτὸν ἔτι] καὶ ἀλλ᾽ ἐκέτι εἶδεν αὐτὸν Αγ. τ. Ατῃ. Ἐὰ. 
εἶδεν] ἰδὲν τς8, 24ς. ΑΙεχκ. εἰδὸν 242.0Ὁ. ἔτι] βκετὶ 121, 123) 236, 
242, 24) 247. Οἱαϊ. Νῖο. καὶ ἐπελάθετο] καὶ εἐκραΐησεν Ελισ, 
19) 82, 1οβϑ. (οπρ!. καὶ ἐχρώτισεν Ἐλισ. 03. Ἕ Ἰελισεῖ 51αν. 

Οἴἶτορ. - Ἐλισσεῖ ἰηῖοῦ Ὠησοβ δῖαν. Μοίᾳ. τῶν ἱματίων αὐτῇ] 
τὰ ἱματις αὐα το, 82, 93, τοϑ. Οὐπρ. αὐτὰ] αὐτο 10, 825 93» 
τοϑ. Οοπρί. α Απη. τ. Απη. Ἐά, εἰς δύο ῥήγμαϊα} αὶ ρηγματα 
19, 82, 93» 1τοβθ. (οηρΡ. ᾿ς τ δὰ 

ΧΙΠ. Καὶ ὕψωσεν] και υψωσεν Ἠλιου ΧΙ) 44) ς2, 64, 719 74γ 92) 

τού, 119, 121) 1349) 144) 2316, 242, 24). ΔΙά. καὶ εἰλετὸ 10, 108. 

(οπιρί. καὶ ἀνείλατὸ 82,93. τὴν μηλωτὴν λιδ] τὴν μηλωτὴν 
αὐΐᾳ 44, ς2, 4, γ1, 74γ 929) τού, 1105) 1219 134,.144) 236, 242. (244. 
πιᾶγρ.) ΑΙά. ᾿λιου τὴν μηλωτὴν ςς, 120, 245. - ὁ Ελισ. 82, 93» 
1τοβ. Οοπρὶ. τὴν μελωτὴν (Ης) αὐτῇ 247. ἣ ἔπεσεν] τὴν τεσου- 
σαν (ἢς ςοῃη. ἴδᾳ. 19, 82, 93, 108.) Οουηρί. δῖαν. βαθεῖ ἢ ἴπ ομαγδέξ. 
τηΐμοῖς Αἰεχ ἐἐπάνωθεν] ἔπανω 445) 74γ 110) 120, 134) 1449 236. 
242. (οἵ. Νίςξ.: ἐπάνωθεν Ἑλισαιέ) ἐπανωϑὲν αὐΐς το, 82, 93, 1οϑ. 
Θομλρὶ. ἐπάνω αὐτῷ Αγ). 1. Ατπ). ΕΔ, Οδογρ. διαν. καὶ ἐπέ- 
φρεψεν] καὶ υπέρρεψεν 143. “ ἐπὶ τοῦ χείλες τὰ ̓ Ιορδ.]} ἐπάνω τὰ Ιορ- 
δανον 74. . 

ΧΙΨΝ. Καὶ ἔλαξε] - Ελισ. 82, τοϑ. Θεοῖς. δῖαν. - ὁ Ελισσεα 

93. τὴν μηλωτὴν] Ρομϊξ ροῖ Ἦλις ις8. Ἦλις] α 24ς. ἣ 

ἔπεσεν ἐπάνωθεν αὐτῇ} 71. ἐπάνωθεν] ἐπάγω 242ὥ. καὶ ἕἐπέ- 
ταξε--ἀφφώ] καὶ ἐπάταξε τὸ ὕδωρ, καὶ λέγει τοῦ ἐγὶ Κύριος ὃ Θεὸς 
ἀππώ Ατην. τ. ἔς, αίψιε Κύριος, Θϑογς. καὶ ἐπάταξε τὸ ὕδωρ καὶ 
λέγει. ποῦ εἶ Κύριε ὁ Θεὸς Ἠλιὰ ἀππὼ Ατη). Εἀά.. καὶ ἐπάταξεν εἰς 
σὸ ὕδωρ" καὶ οὐ διηρέϑη τὸ ὕδωρ" καὶ εἶπε τὸ ὁ Θεὸς Ἠλιὰ ἀφφώ; 
ϑίανυ. Μοίᾳ. ἄς, ἔπε ἀφφώ, 5ϊαν. Οὗτος. ρεγοωε ἀφιμας εἰ ποθ (μπὲ 

τὸ ὕδωρ] 
Ἥ και οὐ διερη ΧΙ, 4... ζ2, ςς, ςό, 64) 71» 74, 02, 120, 1219) 12,3) 
124, 144, 236, 243, 243) 3445) 246, 247). ΑἸά. Οἱ. Νίς. τὰ υὑδατα 

καὶ οὐ διηρεϑὴ το, 82, 93) 1ο8. ΟΟπηρὶ. ἢς, πἰῆ διαιρεϑη, 1.8. τὰ 
υδαῖα το6. -ἰ καὶ ου διηρεϑὴ 119. τὼ ὕδωρ ((ς) καὶ αὶ διεγη δάς. 

καὶ εἶπε] καὶ εἰπεν Ελισ. 19, 82, 1ιο8. Οοπιρί. καὶ εἶπε--τὰ ὕδατα] 

3 2 “᾿΄. 

Βλισᾶϊε, Οὐχ ἀποςελεῖτε, 

α οὐπὶ ἱπίεγπγοά. (μλθεὶ ἴῃ. πιᾶῦρ. δῷ αἱ. πὶ. καὶ οὐ διεξη" καὶ εἰπε ὧς 

του δὴ ἐσὶν ὁ Θεὸς 82. τὰ Κύριος ὁ Θεὸς 92, 110, 123) 242, 247. 

ΑΙεχ. Οδῖ. ΝΙς. ὁ Θεὸς Ἦλιδ] ργοτηῖε. ἐρὶν τοϑ. ὙΠεοάοτεῖ, 
Ο, 9. 'π. 4 Ἀερ. Κύριος Ηλιου 536. ἐρὶν Θεὸς ᾿Ηλιοῦ Οοχηρὶ, 

ἀφφώ] απφω ΧΙ, 44, τό, 64, γ1, 74γ.92,) 110, 120, 134) 144. ΑἸΔ, 
..82. ἄμφω 93, 236, 242,246. ρτεοπιῖτι. καὶ νυν 5345. ὐφώ Οομηρὶ, 
σωρἦο ὅϑγτ. Βατ- ἐγ. ἀπφὼ ὁ διπλᾶς ὈὨϊάγπι. ἀε Τεϊη. 1. οἷς, . καὶ 
ἐπάταξε 29] και τω ἐπαταξε τ0.. - Ελισ. 82. ϑῖλν. καὶ βξτὼς ἐπα- 
ταζεν Ελισεαι το8β. καὶ ἐπάταξε τὰ ὕϑα]α) καὶ ετος ἐπαΐαξε τα 

υδϑατα και διηρεϑη" και ἐπαταξεν Ἑλισσεαι τὰ υδατα εκ δευτέρου (συπι 
καὶ δτος---διηρεϑὴ ων 3) 93. τῶ ὕδατα) -Ἐ ἐκ δευτέρου 82, τοϑ, 

τὸ δεύτερον ϑῖαν. Οἷἶτορς. -{ τὸ δεύτερον δῖν. Μοίᾳ. καὶ διεῤῥά- 
γησαν δζς.. 84 ἤπ. οομ,.} χαὶ οὐ διερέϑη. (Άς) καὶ ἐπαΐαξεν Ἐλισαιετα 
υδατα εκ δευτέρου και διηρεϑη τὰ υϑατὰ καὶ ἡλϑδὲ διὰ ζηρας το. χαὶ 
διαιρέϑη (ἢς) τὰ νδατα, καὶ διηλδὲε δια ξηρας 82. καὶ διηρεϑὴ τὰ 
υδατα καὶ διηλϑὲ δια ξηρας 93. καὶ διερέϑη (Ής) τὰ νδατα, καὶ ηλ- 
ϑὲν δια ξηρας τοϑ, καὶ διηρέϑη τὸ ὕδωρ ἔνϑα καὶ ἔνϑα καὶ Ἐλισὰ 
διέδη ἐν. ξηρῷ 814ν. Οὗτος. δδιεῤῥώγησαν] διηρεϑησαν 71. ϑ8ίΑν. 
Μοίᾳ. εἐρραγῆσαν 121, 247. διερραγὴ 123. ϑιηρέϑη Οοπιρὶ. διεῖλεν 
Οεΐρεη. ἱν. τ46.5 ἔνθα καὶ ἔνϑα] ενϑὲν καὶ ἐνϑὲν 123. ΑἸεχ, καὶ 
διέδη Ἑλισαιέ] καὶ ἦλθε διὰ ξηρᾶς Οοτηρ. Ἑλισαιέ] -{- δια ζη- 
ρας (64. ἴῃ τηᾶτρ. (Ὁ ---) ΑΙ4, - ἐν ξηρῷ δῖαν. Μοΐ. 

ΧΝ. Καὶ εἶδον αὐτὸν] α αὐΐον 19), 82, 93, 1οϑ. Οοηηρί. καὶ 

εἰ δι' αὐτὸν (ας) 1το6. καὶ ιδὸν αὐὖον τς8, 44ς. 
ΑΙεχ. ὡς εἶδον αὐτὸν Ατη. 1. ὡς εἶδον Ατχ. Εὰ. 

148, 242. οἱ ἐν Ἱεριχῷὼ] ῥγαβπηῖτι. καὶ 11,243, 244. οὗ ἦσαν ἐν 
Ἰεριχὼ Οεογρ. ἐξεναντίας] -᾿ ἀναςρέφονται ((ς) αὐὖον 19. -Ἐ ανα- 

ςρεφοντα αὐον 82, 93. τοϑ. (οπηρί. τῷ Ἰορδάνον δος. καὶ 
εἶπον) και εἰπαν ΧΙ, 64, 74. τού, 1345 τ44, 216, 24ς, 447. (αἴ. Νίς. 
᾿Ἐπαναπέπανται) ἀναπέπαυται Οὐΐρεη. ἷν. 1132. γεφμϊουὶ! ὅγγ. Βᾶγ- 
Ἠεδτ. ἰδοὺ ἐπαναπαύεται ϑ8ῖαν. Οἶτορ. καὶ ἦλϑον] καὶ ἐπορευϑη- 
σαν 19, 82, 1οϑ. (οπιρί. καὶ ἐπορευϑὴ 93. καὶ πλϑὲ 242. εἰς 
συναντὴν] εἰς συναδησιν ΧΙ, το," ςό, 64, 71) 74) 82, 92, 93, τού, τοϑ, 

119), 120, 121) 123, 134) 144) 158, 236, 242, 243) 245» 246, 247. 
Οομ!. Αἰά, ΑἸεχ. (δῖ. ΝΊς. αὐτῷ} αὐτὼ 10) 82, 92) 93») 108, 
1195) 144. 242. (πρὶ. (Αι. ΝΊο. δῖαν. 

Ο ΧΥ͂Ι. Καὶ εἶπον] καὶ εὐπᾶν 64, 74» 134) 144) 236, 24ς, 247. 

(ι. Νὶς. δὰ δὴ] -Ἐ εἰσι το, 93, το, 110, 123») 1ς8, 236, 242, 
244. Οοπιρὶ. (αι. Νὶς. α δὴ 134. ἰδὲ εἰσὶ Αττη. 1. Ατὰ. Εὰά. σᾶν- 
τήκο]α---δυνάμεως οἱ υἱοὶ δυνώμεως πεντήκοντα ἄνδρες ΑΙεχ. υἱοὶ 
ϑυνώμεως κα νιον 19. υἱοι δυνάμεων 24ς. πορευϑίντες δὴ] πορευϑητω 
δὴ 44... κα ϑὴ ςς, ὅ4, 24ς. 83ν. πορευϑ. δὴ ζητησατ.} τορευϑή- 
σονται καὶ φητήσεσιν Απῃ. 1. Απῃ. Εά. τὸν κύριόν σου] αὖον κυ- 
ριον σου.44. ἦρεν αὐτὸν] ευρεν αὖον 11,24). τονεῦμα Κυρίου) 
ῬΓΘΤΗΪ τ, τὸ 243, 244. ἐν τῷ Ιορδανῃ] α 10, 82, 93, 1ο8. (οπιρί. 

λν .  ΕῚ 

καὶ ἰδὰν αὐτὸν 
«.« ε ε 

οἱ υἱοὶ ] ᾳ ὁ 

Ψυὶρ. μδδεῖ (ὃ --- Οοάοχ ϑγυγ. Ῥατ, ἢ ἐφ᾽ ἣν} α ἢ ΧΙ, 19, 74. 
92, 93. 1ού, 1τοϑ, 134) 1ς8, 24ς. (ὐοάεχ ὅγε. Ῥαγῖ. Οοπρί. ΑἸά, ὑφ᾽ 

ἐν 44, 82. ἐφ᾽ ἕνι 119. διαδεῖ ἢ 'π ομαγαδς. πηίμογε Αἰεχ. ἢ ἐφ᾿ ὃ 

-- τῶν βενῶν] ἐπὶ κορυφὴν τῶν ὁρέων ἢ ἐπὶ κορυφὴν τῶν βενῶν αν. 
Οὔἶτορ. τῶν ὀρέων] ῥταττηίῖ. ἀπὸ Θεοτρ. 8ιαν. Μοίᾳ. ἢ ἐφ᾽ ἕνα] 
λεφ᾽ ἐνῶ 44. ἢ ἐφ᾽ ἕν 64, 74) τού, 120, 134. ΑΙά. ἢ ἐπὶ ἕνα 82, 93» 

1ο8. ΟομΡ]. κν ἢ 24ς. ἡ ἢ ἐφ᾽ ἕνα τῶν βενῶν] Βαδεῖ ἰῃ οπιαγδέξ. πιὶ- 

ποῖε ΑἸεχ. ρϑεπιῖι. απὸ Θεοῦ. ϑίδν. Μο.  Ἑλισαιδ] μαθεῖ 
Ὧν --- Οοάοχ ὅγε. Ῥαγΐ, «- Οὐκ ὠπορελεῖτε! ἐκ ὠπογαλεῖτε ((ο) 
242. 

Ἦλις ὃ Θεὸς ἀπερώ' (ῆς) καὶ ἐπαΐαξε το υδωρ) τοό.' ΠΕ ὁ ̓Θεὸ,] 



“,. ε " Κγ» . ΝΕ ᾿ ΠΥ  ΧΌΩ ρϑ 
. διέξοδον τῶν ὑδάτων, χαὶ ἔῤῥιψεν ἐχεῖ ἅλα, καὶ εἶπε, Τάδε λέγει Κύριος, Ἴιαμαι τὰ ὕδατα ταῦτα, 

, μΜ»μν»'.»᾽'"Ψ ι᾽. “- ν. 9 ͵ ν »2 . λΦῳ ΟΠ φ, “͵,,ς κ Γ εκ .. 
. δχ ἕςαι ἔτι ἐχεῖνεν νάναϊος χαὶ ἀτεχνδμένη. Καὶ ἰάϑησαν τὰ ὕδα]α ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης, χατᾶ: 

ΒΑΣΙΔΕΙΩΝ Δ. 

Κ . δ ΄ ΦΧ ΄ Ῥ Σ» ’ ᾿ νιν φ ΄ . » 2. 7 ᾿ ᾿ 
αι. σαρεοιασαντο αὐτου, ἕως 8 ἡσχύγετο" Χαϊ εἰπέὲν, Δποςείλατε' χαὶ ἀπεςειλαν πσεντήχοντα 

χνδ : ὶ ἐζήτησ ρ ς. 9 ᾿, ᾽ κ 9. νι » ΠΌΌΟΝ 2. 4 ᾿ Σ᾽. 
ἄνόρας, Χαὶ ἐς ΤΉσαν τρεὶς ἡμέερᾶς, χα! οὐχ, εὕρον αὐτὸν. Καὶ ἀνεςξρεψαν πρὸς αὐτὸν" χαὶ αὖυ-- 

9 »φΦ : 3 ς ’ ᾿ δ΄ “ὩΦ β φ᾿ ᾿ς ὡς τὰ 

τὸς ἐχάνϑητο ἐν 'Ἱεριχώ" χαὶ εἶπεν Ἑλισαιὲ, Οὐκ εἶπον πρὸς ὑμᾶς, Μὴ ππορευϑῆτε; Καὶ εἶπον 
εν» “,.ι φ . ν ; ε ΐ ες φΦ 9 ᾽ ε οἱ ἄνδρες τῆς “πόλεως “πρὸς Ἑλισαιὲ, Ἰδὲ ἡ χατοίχησις τῆς πόλεως ἀγαϑὴ, χαϑὼς ὁ χύριος βλέ- 

Ν ννψφ “΄. ε ᾿ 
χει) χαὶ τὰ ὕδατα “πονηρὰ, καὶ ἡ γῆ ἀτεχνεμένη. Καὶ εἶπεν Ἑλισαιὲ, Λάξετέ μοι ὑδρίσκην 

Ν -χ» ὁ ὁ 'Ν ».. ..ττ-πρνπ νο τς 
χαινὴν, χαὶ ϑέτε ἐχεῖ ἅλα" χαὶ ἔλαξον, χαὶ ἤνεγχαν πρὸς αὐτέν. Καὶ ἐξῆλθεν Ἑλισαιὲ εἰς τὴν 

"4 - ε ᾳ ρ ᾿ ρ ρὸ ρὸ 

τὸ ῥῆμα Ἑλισαιὲ ὃ ἐλάλησε. Καὶ ἀνέξη ἐχεῖϑεν εἰς Βαιϑήλ' χαὶ ἀναξαίνοντος αὐτῇ ἐν τῇ ὁδῷ 

χαὶ παιδάρια μιχρὰ ἐξῆλθον ἐχ. τῆς ππόλεως χαὶ χατέπαιζον αὐτῇ, χαὶ εἶπον ἀὐτῷ, ᾿Ανάξαινε. 
Ὰ, 3 δ . Ν ϑφρ᾿ 3 » Ὁ ᾿ς εν 2 Ν Ἃ ’ 3 φρο ϑ 9 ἢ 

φαλαχρε, ἄνάθαινε. Και ἐξέγευσεν ὀπίσω αὐτῶν, καὶ εἶδεν αὐτὰ, καὶ χατηρᾶσατο αὑτοῖς ἐν ογο-- 

μᾶτι Κύριου" χαὶ ἰδὲ ἐξῆλθον δύο ἄρχοι ἐχ. τοῦ δρυμδ, καὶ ἀνέῤῥηξαν ἀπ᾿ αὐτῶν τεσσαράχοντα" 
. χαὶ δύο παϊδας.. Καὶ ἐπορεύϑη ἐκεῖθεν εἰς τὸ ὅρος τὸ Καρμήλιον, χἀκεῖϑεν ἐπέςρεψεν εἰς Σα-" 

μάρειαν. 

ΧΙ]. ἕως δ] εὡς οτὰ ΧΙ, τς, 64, 71, 74, τοῦ, 119, 121, 123, 
1347 144)1ς8, 436, 242, 24ς, 247. ΑἸά. Αἰεχ. (δ. Νίο. κα οὐ 93, 
1οϑ. (ομρ!.  ἠσχύνετο] ἰσχνετο 2424. ᾿Αποςείλατε] κ. ἡ από- 
φεϊλῶ τε (βο : ἔογί. ργὸ εκ απογελειτε) 93. τρεῖς ἡμέρας] τρισιν 
ἡμέραις 82, 93» 1ο8. ΟΟπιρ. αὐτόν υἱι,}1. 82, 93.» τοβ. Οομρρὶ. 

ΧΝΠῚ. Καὶ ἀνέρρεψαν τορὸς αὐτόν} κ 11, χ4ς.. καὶ ἐπερρεψαν 
ὥντοι 121,24). ανέςρεψα») ἐπερρεψαν τᾳ3. ΑΙεκ. καὶ αὐτὸς] 
και. Ελισσαιε 82... καὶ Ἑλισσεαι 93... καὶ Ελισεαι 108. (ομιρὶ. 
ἐκάϑητο) ἐκαϑητω 24ς.. καὶ εἶπεν Ἑλισαιὲ] καὶ “εἶπεν αὐτοῖς 82, 
93. 1ο8. Οομηρὶ. - ρος αὐτας 121, 247. ΑἸεχ. δίαν. καὶ λέγει 
αὐτοῖς ᾽Ελισεὶ ΑΙΏ). τ. Αγ. ΕἘὐ. οὐχ εἶπον] δδδεῖ οὐκ 'ῃ οπαταᾶ. 

τηΐπογε Αἰεχῳ. τὡρὸς ὑμᾶς] υμιν 19, 82, 93, 1οβ. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. 
Μὴ πορευθῆτε] μ᾽ “πορευεσϑε 19, 829. 93, 1ιο8. (οπ)ρῖ. μη αἀποςεῖ- 

λητε 64. ΑΙ΄., οὐκ ἀποςείλατε ϑῖαν. Οἴτοξ. 
ΟΧΙΧ. Ἰδὰ] ἝΞ δὴ 82, 93» 1ο8, τ23. Οοπιρῖ. τῆς πόλεως] 
“Ἑ ταυτῆς 82, 93» 1το8. ΟομρΙ.. ἀγαϑὴ] ἀγαϑή. ἐξςι Ατηι. 1- 
Ατπι. Ἐά. οκαϑὼς ὁ κύριος βλέπει] καϑὼς σὺ κυριε ορας το, 82) 93. 
Οὐομαρὶ. καϑῶὼς σὺ κυριος ορᾶς το8. καϑως κυριε βλέπεις 1.8. καϑὼς 
σὺ Κύριε βλέπεις ΑΙά. Θεογρ. 85[αν. καϑὼς καὶ ὁ Κύριος δὴ βλέπει 
Απῇ. τ. Ασα. ΕἘά. βλέπει] βλεπεις 2444. καὶ τὰ ὕδατα) ἀλλὰ 
τὰ ὕδαϊα Θεοῖς. ϑῖαν. καὶ ἡ γ5) ιδὲ ἡ γὴ ([δἀ ιδὲ νἱγρυῖδ τγαηβῆχ. 
εἰ ἡ γη {ιργαίοτῖρι. δὺ ελὰ. πι.)} τοόβ. καὶ ἡ γῆ ἀτεκνεμένη] καὶ 
ατεχνεντὰ 19,93.) 108, 1:8. καὶ δα ἀτεχνωμενὴ 44. καὶ ὀτεχνξνται 
((.) 82. ἀτεκνεμένη) ἄσπερμος Απῃ. 1. Ατγηι. Εα, 

ΧΧ. ὑδρίσκην καίνην] νδρισκὴν κενὴν ς2) τού, 242, 24ς. υδριᾶαν 
καινὴν 64. Αἰά. καὶ ϑέτε ἐκεῖ] καὶ ἐμδαλλετε ἔκεὶ 19, 93. κχῶὶ 
ἐμξαλετε ἐκεῖ 82, 1ο8, : 58. (οτηρί.. καὶ ἐνϑέτε ἐχεὶ 119. καὶ ἐϑετο 
ἔχει. 24ς-. ἄἅλα] αλας 109, (ἢς ἰηῖτα 44) ςό, 85, 144. 158, 245, 246, 
247). Α14.) 93» τοϑ, 24ς. Οοπηρὶ. α Ασπι. 1, Ασπι, Ἐά. καὶ ἕλα- 
δον], Απη. 1. Ασπ). ἙἘά. καὶ ἔλαδον ἄζτο. δὰ ἤη. ςοπ).} καὶ ἐλαξον 
ἀντω το» 82, 93» 1ο8. Οοπρί. καὶ ἤνεγκαν} α 11. ΑἸεχ. 

ΧΧΙ. ἐξῆλϑεν] ἐξηλϑὸον 93. εἰσηλϑὲν 1.8, Ἑλισαιδ] κα 10, 
82, 93, 1ο8. Οοπιρὶ. ας. μαδεῖ τιὺ -- Ὁοάεκ ὅ5γγ. ΡῬαῦῖ, εἰς 
τὴν διέξοδον] ἐπὶ τὴν διεζοδον το, 82, 93. Οοπιρί. εἰς τὰς διεξοδὲς 
Ατηι. :. στη. Εὰά. ϑίδν. ἅλα] αλας 64, 71) 745 92) 110, 120, 

123) 1345) 236. ΑἸά. (αἴ. Νίο. τὸ ἀλᾶς 93, 1ο8, 243, 244) 24. 

Οὐπηρ. καὶ εἶπε] α τοό. Ἴαμαι] ἰασάμην δῖαν. τὰ ὕδατα 

ταῦτα] Ἑδάεπι εξ Ἰεᾶῖο Εά, Οοπιρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. (δῖ. Νίο. θ᾽ άγπι. ἀε 

Τηη. 26. Ασπι. 1. Ασπι. Εά. Θεοῦ. δῖαν. [Ἢ τέχῖι νεῦο φυοουπὶ 

οοἾδι, εἰς 449 ςό, 64, 74) 829 92) 93» ιού,. τοϑ, Γ10.».1209 121») 123» 

144, 245, 243, 247. ταντα ΔΌΡΟΙ͂Ε νἱάεῖυγ. οὐκ ἔρα!] και ἐγαι 93. 

ργαπαῖττ. καὶ. 123. (244. ἰηῖετ 11π.} Θεοῦ. . οὐκ ἔραι ἔτι ἐκεῖϑεν] καὶ 

μηκέτι ἔραι ἐκεῖ Ασπν. τ. Ασπὶ, ἘΔ. καὶ ἔτι οὐκ ἔςαι μετέπειτα ϑῖαν. 

Οἴἶτορ. καὶ οὐκ ἔξαι ἐπ᾽ αὐτῶν ἔτι 8ϊν. Μοίᾳ. εἰ πον ἐνὶ! μἰγα ἐπ 

εἰς Ψαϊσ. ἔτι ἐκεῖϑεν] α ἐτὶ 44) 93. Οδογρ." ετὶ ἐκέρ 55. ἔχει ετὶ 
71. ϑααναῖΐος] αποϑνησχων 19, 82. (πη ΡΪ. αποϑνισχὼν 93) 1τοϑ. 

εἰς ϑάναϊον Ατπι. τ. Απη. Εά. καὶ ἀτεχνεμένη) δὲ ατεχνεμενὴ δια 

ταντὰ το, 1ο8. καὶ ἀτεκνωμενὴ 44. 8δὲ ατεχνεμδνὴ δι’ αντα. 81, 93. 

καὶ ἀτεκνδμενος 447. δὲ ἀτεκνουμένη Οοταρὶ. καὶ εἰς ὠσπέρμωσιν 

᾿Οἴἶτορ. 

. 

. ΚΑῚ Ἰωρὰμ υἱὸς ᾿Αχαὰξ ἐβασίλευσεν ἐν Ἰσραὴλ ἐν ἔτει ὀχτωχαιδεχάτῳ ᾿Ιωσαφᾶτ βασιλέως 

Αγ. :. Ασω. Εὰ. καὶ ἀκαρπία δίδν. 

ΧΧΙΙ. Καὶ ἰάϑησαν] καὶ ιαϑὴ 82, 93, τοϑ, 1 ς8. ΟοπρΙ. Ἑλι- 
σαιὲ ὁ ἐλάλησε] ὃ ἐλαλησεν Ελισ. 82, 93) τοϑ. Οοιηρί. 

ΧΧΙΙ. Καὶ ἀὠνέδη] καὶ ἀνεξη Ελισ. 85, 93. τοϑ. Οοπρ. εἰς 
Βαιϑηλ] ἐκ Βαιϑὴηλ τ2ο. εἰς Βεϑὴλ 24ς. καὶ ἀναβαίνοντος αὐτῷ ]} 
χαι αὐτὰ αναδαινονΐος 82, 93, τοϑ. Οοιηρὶ. καὶ ὡς ὠνέξη Ατηι. “. 
Αττη. Ἐά. ἐν τῇ ὁδῷ} α 1οβ. αι τῇ 242. καὶ παιδάρια] α καὶ 
Αὐτη. τ. Ἀπῃ. Εά, καὶ ἰδὲ τῶ τταιδάρια δῖαν. Οὗτος. καὶ παι- 
δάρια μικρὰ ἐξῆλθον] καὶ ἐξηλϑον ταιδαρια μικρὰ το. ἐξηλϑὲε σαι- 
δαρια μικρὰ 82, 93) 108. (Οτηρί. ἐκ τῆς τόλεως} ἀπὸ τῆς πολεως 
ό4. καὶ κατέπαιζον] καϊαπαιζειν 111. και καϊεπαιζαν ΧΙ. καὶ 
κατεπαιζαν ςξς. Ῥγρεηηΐτ. καὶ ελιϑαζον αὐΐον 82, 93. ἴΙο8. καὶ 
κατέπαιζον αὐτῷ] καὶ ελιϑαζον αὐον καὶ καϊεπαιζον ἀντω το. και 
κατεπαιζον αὐΐον 436, 242. κατέπαιζον] καϊεκραξον (εχ οοττ. ἴῃ 

πιᾶτρ. κατεχραξαν.) 11. κατέπεζαν (0) 24ς. κατεκραξαν 247. 
καὶ εἶπον αὐτῷ] καὶ εἰπᾶν αὐτῳ ΧΙ, ςς, τύ, 64, 745 1345» 144. 436, 
φάς, χ46, 247). καὶ ἐλεγον αὖον τθ. καὶ εἐλεγον αὐτῳ 82, 93ν τοϑ. 

Οοπιρὶ. α αὐτῷ Απη. τ. Αγ. Εά. Οεοτρ. ᾿Ανάδαινε φαλακρὲ 
ἀνάξαινε] ττορεῦε φαλακρὲ τοορεύξ 5᾽αν. αἰξεπάε εαἶνε, αἰξεπαε εαἶοο. 
ψυΐϊ. φαλακρὲ] καὶ φαλακρε 11. φαλακραὶ (ς) 134. ἀνέ- 
δαινε 45] - φαλακρε 10, 82, 93», 1ο8, 121) 247. Οοτηρὶ. ΑἸεχ.. 
Αγηι. τ, Ασηῃ. Βα. ᾿ 

ΧΧΙΝ. Καὶ ἐξένευσεν) καὶ ἐπεςραφη το, 82, 93, το8. καὶ ἐξενευ- 
σαν 144. ἐπέςρεψεν Αττη. τ. Ατηι. Εά. καὶ ἀνέθλεψεν δῖαν. ὀπίσω 
αὐτῶν] οπισω αὐτὰ 19, 93. Οομρὶ. ((οάεχ ὅγγ. Ῥαγϊ, τπᾶγρ.) ϑίαν. 
Οἷἶτορσ. α 44- εἰς ὀπίσω Απτη. 1. Αττῃ, Εὰ. εἰς ὀπίσω αὐτῶν ϑίαν. 
Μοίᾳ. καὶ εἶδεν αὐτὰ] καὶ ιδὲν αυτα 1:8, 24ς. ΑΙεχ. καὶ ἰδὼν 
αὐτὼ ϑ8ῖαν. Οὗτος. κατηράσατο αὐτοῖς] κατηρασατο αὐτὰ 82,093, 
1ο8. Οοπιρί. κατηρατο αὐΐοις 134. ἐν ὀνόματι Κυρίου] - καὶ εἷ-. 
πεν" τέκνα πιαραδάσεως καὶ ἀργίας ΑΙεχ. -ξ- εάεπι ἴῃ τᾶς. Οὐάοχ 
ϑγτ. Ῥατΐ, -Ἐ καὶ λέγει υἱοὶ τταραξάσεως καὶ ἀργίας Αται. τ. Απῃ. 
Ἑά. χαὶ ἰδὲ] αἰδου 10, 82, 93, 1ο8, 1 ς8. (ὐοπιρὶ. Ατη. τ. Αππη. 
Ἑά. Ψυϊς. ἄρκοι] ἀρκτοι (74. υἱ νἱάστιε.) ΑἸά, ἀνέῤῥηξαν] δι- 
ἐρρηξαν ΧΙ. ἀνερριξαν24ς. ἀπ᾿ αὐτῶν] εξ αὐων ΧΙ, ςς, ςό, 64, 
749 82, 93, τού, 1τοϑ, 110) 120, 121) 1239 134) 158, 226,243, 24ς, 

246,47. Οοπιρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. ἀπ᾽ αὐτῶν δος. δὰ ἔπ. οοπ).] εἶ αὖυ- 
των σαιδὰς τεσσαρακοντα δυο 44. τεσσαράκοντα καὶ δύο] , και 

247. δυο καὶ τεσσαρακοντα τς8. ΑΙεχ. τοαῖδας] παιδάρια 82, 
93, 108. (οπιρὶ. ᾿ 
ΟΟΧΧΥ., ἐπορεύθη] διηλϑεν 19, 82, 93» 1ο8. Οοπηρί. 
κ44 εἰς τὸ ὅρος) κα τὸ ορος 44. 
τοϑ, 246. (οηιρὶ. ΑΙεχ. εἰτὰ 44. 

ξ6, 123) 246. ΑΙἰεχ. ᾿ 

ἐκεῖϑεν]) 
κακεῖϑεν} καὶ εχειϑὲν 11, 93» 
ἐπίςρεψεν] λα 44. υπεφρεψεν 

Ι. Καὶ Ἰωρὰμ] Ιωραμ δὲ 44. καὶ Ἰωραν 247. κ καὶ ϑῖαν. 
υἱὸς ᾿Αχαὰ] υἱὸς ᾿Αχῶδ ΟΘεοτρ. 5ϊδν. Οἶτορ.0 ἐν 1σ- 

ρα") ἐπι Ἰσραηλι ἴθ. Ἔ ἐν Σαμάρεια 1215347. (οπηρὶ. Οοάεχ ὅγτ. 

ῬΑ, εν Ἱερεσαλημ 144. -Ἐ ἐν Σαμαρίᾳ Ατπι. τ. Ατηι, Εά, ἐπὶ 
Ἰσραὴλ ἐν Σαμαρίᾳ Οεοτᾳ. διΔν. ἐν Ἰσραὴλ--καὶ ἐθασίλευσε) Βα- 

΄ 

[ ν ἃς 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ. 

᾿Ιάδα, χαὶ ἐξασίλευσε δώδεκα ἕτη. 
ΚΈΦ.ΠΙ, 

Καὶ ἐπρίησε. τὸ πονηρὸν. ἐν ὀφϑαλμοῖς. Κυρίου. πλὴν οὐχ " 

ὡς ὃ πατὴρ αὖτ, χαὶ οὐχ ὡς ἡ μήτηρ αὐτϑ" χαὶ “μετέφξησε τὰς ςήλας τοῦ Βάαλ, ἃς ἐποίησεν ὃ. 

πατὴρ αὐτῇ, Πλὴν ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ Ἱεροξοᾶμ. υἱξ Ναξᾶτ, ὃς ἐξήμαρτε τὸν Ἰσραὴλ, ἐχολλήϑη, ἐχ. 5 

ἀπέςη ἀπ᾿ αὐτῆς. Καὶ Μωσὰ βασιλεὺς Μωὰξ ἦν γωχὴδ, χαὶ ἐπέφρεφε, τῷ βασιλεῖ Ἰσραὴλ ἐ ἐν 4. 

τῇ. ἐπαναςάσει ἑκατὸν χιλιάδας ἀρνῶν, χαὶ ἑκατὸν χιλιάδας χριῶν ἐπὶ πτύχων. Καὶ ἐχένετο. ς. 
᾿ἐϑῷ" ἄρλς ἀρ 

μετὰ τὸ ἀποϑανεῖν ᾿Αχαάδ, χαὶ ἠϑέότησε βασιλεὺς. Μωὰξ ἐν βασιλεῖ ᾿Ισραήλ. Καὶ ἐξήῆλϑεν ὁ 6. 

βασιλεὺς Ἰωρὰμ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη ἐχ Σαμαρείας, χαὶ ἐπεσχέψατο τὸν ᾿Ισραῆλ. Καὶ ἐπορεύϑη, 7. 

χαὶ ἐξαπέςειλε πρὸς Ἰωσαφὰτ βασιλέα. Ἰβδι, λέγων, Βασιλεὺς Μωὰξ ἠθέτησεν ἐν ἐμοί: εἰ χο-- 

βεύσῃ μετ᾽ ἐμ εἰς Μωδξ εἰς πόλεμον; χαὶ εἶπεν, ᾿Αγαδήσομαι: ὅμοιός μοι, ὅμοιός σοι" ὡς ὃ λαύς 

Καὶ εἶπε, Ποίᾳ ὁδῷ ἀναξῶ; χαὶ εἶπεν, 'Οδὸν. 8 μοῦ, ὁ λαύς σοῦ" ὡς οἱ ἵπποι μᾶ, οἱ ἵπποι σδ. 

ἔρημον ᾿Εδώμ. Καὶ ἐπορεύθη ὁ βασιλεὺς ᾿Ισραὴλ χαὶ ὁ ἜΝ: Ἰέδα καὶ ὁ βασιλεὺς ᾿Εδὼμ, 
᾽ Ἶ [ φ ς, : φ᾿ ρ ἃς ρο ης Μ φ.' ρ 

χαὶ ἐχύχλωσαγ ὁδὸν ἑπ]ὰ ἡμερῶν" χαὶ οὐχ ἦν ὕδωρ τῇ “«παρεμδολῇ χαὶ τοῖς χτήνεσι τοῖς ἐν τοῖς 
“ποσὶν αὐτῶν. Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς Ἰσραὴλ, Ὦ, ὅτι χέχληχε Κύριος τὸς τρεῖς βασιλεῖς παρ- 

ἐν ἔτει] ἔτι (ῆς) τῶι. ἐν ἕτει--- 
᾿Ιέδα] α ουπὶ ἱπίογπιεά, το8β. ἕν ἕτει--καὶ ἐδασίλευσε] αὶ εὐπὶ ἰη- 

ἰαττηοά. 19, 82, 93. ἐν ἔτει ὀκτωκαιδεκάτῳ ἐν ετει εἰκοῳ δευτέρῳ 
γῇ 5345. ἐν ὀκτωκαιδεκάτω ἔτει (οτηρί. Ὀῥάαν ϑχὰ Βρυῖ, ἐν ἔτει: ζ΄. 
καὶ (. Ατῃ. 1. ββασιλίως ᾿14δὰ] βασιλει Ιαϑα 11, 64, 119, 245: 
καὶ ἐδασίλευσε] α καὶ τιοβ δωδεκά ἔτη] Ττ. 44.᾿ ἊΣ 

11. Ῥεεῖξ ςοπι. ἱπίερτ. 71. ἐν ὀφϑαλμοῖς Κυρίου] ἐνωπιον Κυριε 
το, τό, 82, 93, 1ο8. Οουιρ!. Αττῃ. 1. Απῃ. Ἑά. ὡς ὁ τατὴρ αὐ- 
τὴ} αὐτῷ 44. καὶ οὐχ ὡς ὅτε. δὰ ἔπ. οοπι.} διδεῖ ἱπ οβαταίξ. 

τοΐποσε Αἴσεχ. καὶ ἐχ͵ ὡς ἡ μήτηρ] εδ᾽ ὡς ἡ μητηρ ΧΙ, ςς, 64, 74; 
93: τού, 110, 120, 123, 1345 144, 236, 242, 247). ΑἸά. (αἴ. Νῖο. ἣ 
ἡ μήτηρ 44- καὶ ἡ μήτηρ 82, 93) 108. Οὐρὶ. ϑῖαν. Οἴἶτορ. ἐδὲ ὡς 
ἡ μήτηρ 121) 1ς8, 243, 244) 24. καὶ ὡς ἡ μήτηρ Απῇ. 1. καὶ 
μετίςησε] καΐεςησε τ44. καὶ ἐμετέρησε (ῃς) 24). τὰς ςήλας τοῦ 
Βάαλ] τὰς ςήλας αὐτὰ᾽ Α΄. τ. Ατη. Εά. ὁ πατὴρ αὐτῷ 29} αν- 

τὸ ἴδηι 120. ΑἸά. 

111. Ἰεεῖξ οοπν. ἱπίερτ. γ1:. Πλὴν] τ'λὴ (0) γ4.. ἐν τῇ 
ἀμαρτίᾳ] εν ταις ἀμαρτιαις ΧΙ, το» 64, 82» 93) τοϑ, 123. Οὐπηρί. 
δίαν. Οἷἶγορ. τῆ 18. ἐπ ρεζεαίίς Μυῖρ. Ἱεροδοὰμ) 74. ἐκ 
ἀπίςη] ργατηϊς. καὶ ςό, 93. Οομηρὶ. οὐκ ὠπέςη ἀπ᾽ αὐτῆς] αὶ 44. 

πές τες} αὖ εἰς. Ψυ]ρ. ἀπ᾽ αὐτῆς] απ᾽ αὐΐων το, 64, 82,93, τοϑ, 

. Χ23. (οπιρῖ. ΑΙ, 
ΙΝ. Καὶ Μωσὰ --νωχὴδ] Τοτνο ΜΩΐα τεσ Μοαῦ πιιγίοδας ρέζογα 

πα Ψυϊ. Μωσὰ] Μωσαξα τό, 246. Μεσὰ Οοιιρὶ. ᾿Αμὼς 
Ατῃ. ἙἘά. ἦν νωκὴδ] μηκωνὴθ 11. ἡννωχὶδ᾽ 71. ἡννωκὴδ 82. ἡνω- 
κήα (ς) 245. εἰβοάϊεόαιε πιμίία ργαείαγα βέζονα τπᾶῦρ. ϑῖδν. Οἴἶσορ. 

γωχὴδ) νωκηϑ Π], ςς. 8[αν. Μοίη. ἐν νωκὴδ (ῆς, εχ επιεπά,) ςό. 
ὠκηδ 64, τοϑ, 242. Αἰά. ποιμνιοτροφος ὡκηδ' (οτ1πὶ ε ἡδουπῆο ἔργα ἔπ.) 
121. ἐν νωκίδης 246. τοοιμνιοτροφος γωχηδ 247. νωχηδεὶ Ὑ πεοάοτεῖ, 

ᾳ. τι. ἰπ 4 Ἀερ. νεκέϑ' (εζονοίω:) Αὐτὴ. τ. αἰϊΐχυθ. Αππῃ. ἘΔ. νεκὴϑ 
8 Οοάΐςες ϑετρὶϊ. ὁνωχὶδ Οεογσ. καὶ ἐπέρρεφε] καὶ ἦν φερὼων Φο- 
ρὸν καὶ εἐπιςρεφων 10, ςό, 82. (93. υἱ νἱἀεῖιγ.) Οοπιρῖ. ἔς, οὐπὶ ἐπὶ- 
φερὼν ΡῖῸ φερων, ᾿ιο8. καὶ ἤν φερων φορον 44. ὙΠεοάοτεῖ, ]. εἶ: και 

ἐπεςρεψεν ςς,) 247. ΑἸεχ. καὶ ἀπεςρεφε 645 12 3: ΑΙά. καὶ ἣν φΦερὼν 

φορὰς τού. ργατλϊτῖ. καὶ ἣν Φερὼν φορον 1:8. καὶ ἔδωκε φόρον Ἄγπι. 1. 
Απη. Ἐά. δίαν. Μοίᾳ. α 8|4ν. Οὗἶτορ. τῷ βασιλεῖ Ἰσραὴλ] - καὶ 

ἐπεςρεφεν 44- κ 53, 74) 92) 120, 134) 144, 236, 242, 24ς. ΤῊςοὐσ- 
τεῖ. 1. οἷν; τα βασιλεως ἰσραηλ τοό. ἐν τῇ ἐπαναςάσει] α΄ 19. 93» 
τοϑ. Οομρὶ. Ργατηῖε. καὶ ἐπέγρεψε τῳ βασιλέι Ἰσραηλ ς6. ργϑξε, 
και ἐπεςρεφεν τοῦ. εἰς ἐπανάςασιν 8αν. Οἴἶτορσ. ἀρνῶν) ὩΡΠΟΓΗΡΗ 
ϑυγ. Βαγ- Ηεῦτγ. ἀρνῶν, χαὶ ἱκατὸν χιλιάδας] μαθεῖ ἴῃ οδιασγαέξ, τηΐ- 

ποτε ΑΙοχ. καὶ ἑκατὸν} α καὶ δῖαν. Οἴἶτορ. κριῶν] ἀρνῶν 242. 
ἐπὶ πόκων] ἐπὶ οχον 44,24ς. (δῖ. Νῆσ. ργρπηϊι, καὶ ςς. ἐπὶ τοκῶν 
71. ἐπιπόχων (ῆς ςοπ]πηδϊη}) 343. Ὑπεοάοτεῖ. 1]. οἶς, καὶ μετῶ τῶν 
πόκων αὐτῶν ϑίαν. Οἶτος. μετὰ κριῶν (πιεπά. υἱ νἱάείιτ) δῖαν. Μοΐᾳ. 
ἐμ ψεϊετ με γε: ΜΪς. 

Ὀεῖ ἱπ οἰατδῶ. τηϊμοζς ΑΪςχ. 

Ν. Καὶ ἐγένετο] αὶ ἐγένετο 44. υἱ νἰάετυγ. (ΟΕ, νοῦ, 50.) μετὰ 
τὸ ἀποθανεῖν ᾿Αχαὰβ) μετὰ το ϑανειῖν Ἱεροδοαμ. το. καὶ ἡϑέτησε) 
λ χαὶ 19, (44. υἱ νἱἀεῖυτ.) 71, 82, 93, τοΒ. Οοπηρὶ. Ατγηι. Εά. 
αιλεὺς Μωὰδ], βασιλεὺς 44) 82, 93, 108. (οπιρὶ. 

. Ἰσραήλ] α βασιλέι 82, 93. 
ἐδ τ᾿ 512ν. 

ὁ βασιλεὺς] α ὁ ΧΙ. ὁ βασιλεὺς Ἰωρὰμ) ἴωραμ βασιλεὺς 
ὌΠ 10, 82,93» 108. ἢς, ηἰῇ ὁ βασιλεὺς, Οομρί, ἐν τῇ---Σαμα- 

βα. 
βασιλέα Ἰσραήλ Ατπι. τ. Ατη,. Ἐά, 

᾿ἐν βασιλεῖ 

ρεἴα.1 ἐΧ Σαμαρείας ἐν τῇ πμέρα εχεῖνη 10, 82) 93. 1οβ. Οοιηρὶ, ἐν 
τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ] ἐν ταῖς ἡμέραις ἐχείναις ϑϊαν. τὸν Ἰσραήλ] Ρζϑ- 

τοῖς. ττάντα Ὁ ἈΚ Οοάεχ ὅυγ. Ραγ(. φπὶ εγωνε ἤγαεὶ. γυϊς. 
ΨΙΙ. Καὶ ἐπορεύϑη α το, 82, 93, 1Ιο8., καὶ ἐξαπέςειλε] και 

απερειλεὲν Ιωραμ 19, 82, 93» 198. καὶ ἀπέγειλεν ΟΟηρΙ. πρὸς 
Ἰωσαφῶὼτ! τρος Οχοζιαν 9, 82, 93, 1ιοβ, :ς8. ἠϑέτησεν ἐν ἐμο!] 
α ἐν 93, 24ς. ἡϑέτησέ μὲ Ασαν, τ. γα, Ἐ4. (θοτρ. διαν. εἰ οὶ 
ρεύσῃ] εἰ πορευσεὶ 93. εἰς Μωὰδ] , 44. «Ροπΐς δηϊε μετ᾽ ἐμὰ ςς. «ἔπι 
Μωαξ 82, 93, 1οϑ, 123. Οοπιρὶ. Ογη}}. ΑἸεχ. νοὶ. 11, Ρ. αόζ. Ασπγ" 
Ἑά. σθοσρ. καὶ εἶπεν] - Οχοζιας 82, 93) 108. ᾿Δναξήσομαι} 

Ἐσρευσόμα! κᾶς εἶπεν ὡς ἂν συ κρε ἐγὼ 10, 82, τοϑ.. τορευσομαι" και 
πεν ὥσα σοὶ ((ο), καὶ! εγώ 93: “ὡς ἂν σν και. ἐγω 58. τυρεύσο: 
μαι Οοπιρὶ. ὅμοιός μοι»-ὁ λαός σου] ὅτι ὡς σὺ ε καὶ ἐγώ καὶ ὡς 
αἱ ἱ δυνάμεις ἐ σξ αἱ ἱ δυνάμεις μᾶ ΔΑ. 1 Ασιι. Ἐὰ.. ὡς ἐγὼ! ἕτω καὶ ὶ σὺ 
καὶ ὡς λαός μου λαός φον ὥεοῦρ. ὅτως ἐμοὶ. ὡς καὶ σύ: καὶ ὡς ὁ 
λαός μου, ἅτως ὁ λαός σου 5ϊλν. Οἴἶτοξ. . ὅτως ἐμοὶ ὡς καὶ σύ' ὡς ὁ 
λαός μον, ὁ λαός σου ϑίαν. Μοίφ. ὅμοιός μοι δτο. δὰ ἔη. ςοηι. 8.} 
α Ογεῖ!!. ΑἸοχ. 1. οἷς, ὅμοιός μοι, ὅμοιός σοι] ὁμοῖος σοι ὁμοιος ἐμὸν 
19,93. Οομρὶ. ἤς;, οὐπὶ σν ΡΙῸ σοι9 82. καὶ 44. ὅμοιος σοι καὶ ομθιορ 
ἐμοι τοῦ. ομοιος μοι ομιοιὼς σοι 44ς. καϑὼς σὺ ὅτως κἀγὼ Ῥἰάγει. 
ἀς Τα. 39. ὡς ὁ λαός ΜΆ] χαι ὁ λᾶος σα 19. και ὡς ὃ λᾶος 
σου 82, τοϑ. Οοπρὶ. ἔς, πε ὁ ὃ, 93. λῶὼς 246. 

σε Ὠϊάγπι. ἀε Τήη. 1. οἷ. ὁλαός σἘ] ὁ λαος με το, 82, 93» τοϑ, 

9.. 

10. 

καὶ καϑὼς ὃ λαός 

( οπιρί. αὖ 44. ὅτως καὶ ὁ λαός μου Ὠϊάγιη. ἀς Τηη. 1]. εἴ. ὡς 

οἱ ἵπποι μου] καὶ ὡς οἱ 'πποι σου το, 82, τοϑ. Οοπιρὶ. Ατπι. :. Αππν. 
Ἑὰ. ὥς, ἤπε οἱ, 93. 
ιάγιη. ἀς Ὑτίη. 1. οἱξ, ΒΓΒΤΩΪ. καὶ Οεοτ. 
ξ6. ἱπποι μοι ὅ4.Ψ. οἱ ἵπποι σου] οι ἱπποι μου 109, 8, 93, 168, 
Οοπιρὶ. Απ. 1. Αγηι. Εὰ. κα οἱ .445 342. ὅτως καὶ οἱ ἵπποι μου 
Ῥὶάγπι. ἀς Ὑ τίη. ἱ. οἷἶτ. ῥγαθπχΐτ, ἕτως ϑαν. Οὔἶτορ. 

ΝΠ. Ποίᾳ ὁδῷ] ρῥγαεπιῖτο, ἐν θοῦ. αναζῶ) ϑαδερμεϑα 
19, 82, 93, 1ο8. Οοπρ]. ἀναδη 121, 247. ἀναξωμεν 143. ϑ8[αν, 
καὶ εἶπεν] Ιωραμ 84, 93, το86. Ὁ δὸν ἔρημον] οδὸν ἔρημα 82) 93» 
1ο8, 24ς. Οοπιρ. Ἐδώμ] Αἰδωμ, (ἔς ἰπ2) 82, 93. 

ΙΧ, Καὶ ἐπορεύϑη) καὶ ανεδη 19, 82, 93 1ο8. α καὶ ϑίαν. Οἴἶτορ. 
Καὶ ἑπορεύϑη--- Ἐδὼμ] χαι ἐπορευϑησαν οἱ τρεις βασιλεῖς Ιωδα, Ἰσράηλ 
καὶ ἔδωμ 44. ὁ βασιλεὺς Ἶσρ.} ἴωραμ, βασιλεὺς Ἰσρ. τ9, 825 93» 
1τοϑ. κα (6, 246. Ῥεπεγαεῖ. Ιωραμ τς8. ὁ βασιλεὺς [αδα «44. ΟΥΠ]}. 
ΑΙεχ. 1. οἷ. καὶ ὁ βασιλεὺς Ἰόδα] και Οχοζιας βασιλεὺς Ἰεδὰ 

19» 82, 93. 1ο8. ἤς, ἢ ὁ βασιλεὺς, τς8. α καὶ ςό, 246.. καὶ ὁ 
βασιλεὺς Ἰσραὴλ 244. Ογη]}. ΑἸοχ. 1. οἷ, ὁ βασιλεὺς 39] ὁ 158. 
καὶ ἐκύκλωσαν) καὶ ἐπορενοντο χυκλεντες 19) 82, τοϑ. Οομηρί. καὶ 
πορεύοντο (.) κυκλᾶντες 93: καὶ ἐκύκλωσαν --ἡμερῶν] καὶ ἐπορεύ- 

ϑησαν ἰν τῇ ὁδῷ ἑπ]ὰ ἡμερῶν ϑιαν. ὁδὸν ἑπ] ὲ ἡμερῶν) ἑπ]ὰὶ ἡμερῶν ἐν 
τῇ ὁδὼ Αττι. 1. Ασῃ. Εάα. οὐκ. ἦν ὕδωρ] ἐ ἐκ ἣν ὕδατα ̓Οοτρ. καὶ 
τοῖς κτήνεσι ἄς. ἡ βη. ςοῃη.] καὶ καὶ τοῖς χήνεσιν ἃ μετ᾽ αὐτὰ ΑὐτΏ. 1. 
Ἄγ. ὑἘ8, καὶ τοῖς κτήνεσιν αὐτῷ ποιεῖν ϑἰαν. Οἴτορ. καὶ τοῖς ΚΤ 

γεσὶν ὅσιν μετ' αὐτῶν 8ϊαν. Μοίᾳ. 

Χ. Καὶ εἶπεν] Ἔ τοῖς ταῖσιν αντα ΧΙ, 44η ζῶ, γῖγ 74, 02» τού, 

110) 120, 123) 134) 144) :ς8, 16, 245, 2μμ 347. Αἰά. δι. Νῖο. 

Ἔ τοῖς σαισιν 121. ὁ βασιλεὺς} α ὃ 11, 247. ΑἸεκχ. “ Ἰσραὴλ] 

Ἔ τοῖς παισὶν αὐΐα (6. τοις παισὶν αὐἷα «,6. 3] ὦ (ἔς νεῖ. 2: ) 

119... α 1ς8, 242. ἊΞ, ὅτι] ὡς τι 2Ζ4ς. καὶ ὅτι Αππ. τ. πῃ. Ἐὰ, 
κίχληχε] κεκλικὲν τοό. τεριεκάϑισε Ασαι. τ. Αστη. Ἑά. ἐπέελειδ 

α οἱ 44) 545, 24ς- καὶ καϑὼς οἱ ἵπποι σὸν ; 

ἵπποι με} ἱππεῖς μῳ: 



ΒΑΣΙΛΕΙΩ͂Ν ΔΑ. 
κΕφΦ. {Π. 

11. τὐχομενοῦς δδναι αὐτὰς ἐν χειρὶ Μωάξ. Καὶ εἶπεν Ἰοσᾶφατ; Οὐχ ἕξιν ὧδε προφήτης τϑ ; Κύῤία, 
χαὶ ἐπιζητήσωμεν τὸν Κύριον σαρ᾽ αὐτξ- χαὶ ἀπεχρίϑη εἷς τῶν παίδων τῇ βασιλέως Ἰσραὴλ, χαὶ 

12. εἶπεν, ΩἜδε ἡ Ελισαιὲ υἱὸς Σαφᾶτ, ὃς ἐπέχεεν ὕδωρ ἐ ἐπὶ χεῖρας Ἢλιδ. Καὶ εἶπεν ᾿Ιωσαφᾶτ, Ἔςιν 

αὐτῷ ἕημα Κυρίου" χαὶ χατέδη πρὸς αὐτὸν βασιλεὺς ᾿ Ισραὴλ χαὶ Ἰωσαφᾶτ βασιλεὺς Ἥλθα, χὰ -- 

13.  χδιλεὺς ᾿Εδώμ. Καὶ εἶπεν Ἑλισαιὲ πρὸς βασιλέα Ἰσραὴλ, τί ἐμοὶ χαὶ σοί; ; δεῦρο πρὸς τὸς 

προφήτας τῷ πατρός σὰ χαὶ τὸς προφήτας τῆς μητρός σδ' χαὶ εἶπεν αὐτῷ 0 ) βασιλεὺς ᾿ Ισραηλ, Μὴ 

14. ὅτι χέχληχε Κύριος τὲς τρεῖς βασιλεῖς τϑ παραδᾶναι αὐτὸς εἰς χεῖρας Μωάξ. Καὶ εἶπεν Ἕλι- 

σαιὲ, Ζῆ Κύριος τῶν δυνάμεων ᾧ ῳ παρέφην ἐγώπιον αὐτξ, ὅτι εἰ μὴ πρόσωπον ᾿Ιωσαφᾶὰτ βασίλεως 

ις. Ιδδκχ ἐ ἐγὼ λαμδᾶνω, εἰ ἐπέδλεψα Ὄρος σέ, χαὶ εἶδόν σε. Καὶ νῦν λάξε μὲ ψάλλοντα" χαὶ ἐγέ- 

16. γετο ὡς ἔψαλλεν ὁ ψάλλων, χαὶ ἐγένετο ἐπ᾿ αὐτὸν χεὶρ Κυρίου, Καὶ εἶπε, Τάδε λέγει Κύριος, 

17. Ποιήσατε τὸν χειμάῤῥεν τῶτον βοϑύνες βοϑύνες. “Οτί τάδε λέγει Κύριος, Οὐκ ὄψεσϑε τπνεῦ- 

μα, καὶ ἐχ ὄψεσϑε ὑετὸν, χαὶ ὁ χειμάῤῥους ὅτος πλησθήσεται ὕδατος, χαὶ πίεσϑε ὑμεῖς χαὶ αἱ 

ι8. χτήσεις ὑμῶν χαὶ τὰ χτήνη ὑμῶν. Καὶ χόφη αὐτὴ ἐν ὀφϑαλμοῖς Κυρίου: χαὶ ππαραδώσω τὴν 

ι9. Μωὰξ ἐν χειρὶ ὑμῶν. Καὶ πατάξετε πᾶσαν πόλιν ὀχυρὰν, χαὶ πτᾶν ξύλον ἀγαϑὸν κατάξα- 

δίαν. Οὗἶτορ. Κύριος] ὁ Κυριος 445 74.) τού, 120, 134,.436.. ΑΔ, λαμδανω] ὅτι εἰ μὴ ἦν λελημμένος ὁ ὀφθαλμὸς Ἰωσαπὰτ βασιλίως 
(αι. Νίς. βασιλεῖ} -Ἐ τατας το, 82, 93, το8. Ορπιρὶ. ὥθορ. Ἰόδϑα Ατπι. τ. Ατπν. Ἐὰά. Ἰωσαφὰτ) α 82, 93,108. τῷ Ἰωσαφὰτ 
δαν. τααρερχομένες] καϊεχομεένες 111. 19, 82, 93, τοϑ. ΟΟπιρ. Οοπιρ. βασιλέως δδα}] α 44. 81αν. Οὗτορ. ἐγὼ λαμξανω] 
δῶνα!] τταραδαναι τ9, 93. τοϑ. ΟὐχηρΙ. ϑίδν. αὐτὰς] υὑμας ΄᾽ιθ.ἁ εδυσωπϑμῆν πιᾶτξ. 243. εἰ ἐπέδλ.]) καὶ ἐπεδλ. τοῦ. ἐπέδλεψα 
ἡμᾶς 82, 93) 1ο8. α (αν. Οἷἶτοξ. ἐν χειρὶ] εἰς χειρᾶς 10, 82; ἔπεψα (ἅς) ΧΙ. εἐπεδλεψα αν 82. εἰσέδλεψψα Οοπηρὶ. καὶ εἶδόν 
93- Δῖτι. τ. πῇ. Εά, εἰς χείρα τοϑ, ΟΟΠΊΡΙ. σε] εἰ εἰδον σε το. ἢ ἰδὸν σε 82. ἢ εἰδὸν σε 93. ΟΟπιρὶ. καὶ εδὸν σε 

ΧΙ. Καὶ εἶπεν) πε τρος αὐον ὁ ὁ βασιλεὺς Ἰαδα 84, τοϑ, ἀςβ. 1.8, 24ς. Αἴοχ. 
Τ ἐλάεπι; ἄπο ὁ, 93. καὶ εἶπεν αὐτῷ Οεογς. ἸΙωσαφὰτ] Ἔαρος. ΧΝ. Καὶ νῦν] - τδὲ ΧΙ, 44, 2, 64. 71, 74.929 τού, 1199 1209. 

αὐτον ὁ βασιλεὺς ἴαδα ΧΙ, 74, 92, τού, 119, 120, 134) 144, 236,42, 121) 123», 1345144)1ς8,236,.242,243; 244, 24-ς, 247. ΑἸά. (δῖ; ΝΙοτ ᾿ ξεν 

24ς. ΔΙᾺ. (αἴ. Νίς. -Ἐ εαάδῃι, ἡ αὐτας, 243, 244. - ρος αὐἷῖον - ἰάεπι, ἰηῖοῦ υηςοβ, Αἰθχ. ὠλλῶ νῦν ΑΥπι. 1. Απη. Ἐά. ἀλλὰ νῦν 
βασιλεὺς Ικδα ς2, ςς. ϑῖαν. . -Ἑ ρος αντρν 71) 123. Οοὔρ!. α 82, [δὲ 8[αν. Οἴτορ. λάδε μο.] λαξετε μοι 82, 93, 1οϑ8. Οοπιρί. τ 
93» 108, 1:8. -{ βασιλεὺς δα 121. Θεοῦ. -Ἐ βασιλεὺς Ιαδὰ (ΑἸεχ. οὐπὶ λάξετε ἰπ ομαγαξς, τηϊπογε.) Ὑβεοάοτγεϊ. Ὁ. 12. ἰπ 4 Ἔςρ. 

ρος αὐἶον 247. Οὐχ ἴχ2 εἰ οὐχ ἐξιν ΧΙ, 247. ΑΙεκ., εἰ εξὶν 190. λαῦεμε 247. ἄγε πρὸς μὲ Ατπι. τ. Ατπι. Ἐά. τροσάγε μοι 5ίαν. 
82, 43. 108. Οοταρὶ. ἐγὶν ἐὼν Θεογς. εἰ ἐκ ἔγαι (αν. Οἴορ. ὧδε)  δεοίρίίε πεϊλὶ ϑγτ. Βατ- Ἠεῦσ.0 ψάλλοντα] -Ἐ καὶ ελαξεν αυτω το. 
εγταυϑα 19, 82, 93, 108. Οομρί. α 8ιαν. Οὗἶτορ. προφήτης τῦ “καὶ ἐλαξον ἀντῳ 82, 93, τοΒ. ψαλοντα (ς) τού. “γαἠίεπίσηι 
Κυρία}] α τοῦ 82, 24ς. ὁ προφήτης τοῦ βασιλίως ᾿Ισραὴλ ὐδοτ. ϑγτ. Βατ-Ηεῦτ. Ψαλλοντας Θεοῦ, ὡς ἔψαλλεν) ὡς ἐψαλεν ἐμ 
ἐπιζητήσωμεν) επερωτήσομεν 19. Οὐπρρὶ. ἐπιζητησομεν. 74, τιωο, ὡς ἔψαλλον Οεοζρ. ὡς ἦδεν δῖαν, ὁ ψάλλων] ὁ ψαλων τοό.. 
144. ΑΙά. επερωτησωμὲν 82), 93, 108, 245. τὸν Κύριον τσαρ᾽ ψαλλονῖες Θδοῦς. ὃ ἀείδων δ5ϊαν. καὶ ἐγένετο 2 “τ Κυρίε] ἜΝ 

᾿αὐτξ͵] τον Κυριον δ᾿ αὐτου 82, 93, 108, 133, τ ς8, 245, 644) 347. Κύριε ἐπ᾿ ανῖον 44: καὶ ἐγένετο ἐπ᾽ αὐτὸν] ἦλϑεν ἐπ᾽ αὐτὸν Ατηι. τ. 
Ὁομθὶ. καὶ ἀπεκρίϑη] και εἶπεν 44" εἷς τῶν παίδων] εἶ εἷς ἰκ τῶν Απη. ΕἘά. ἐπ᾽ αὐτὸν] ἐπ᾿ αὐτῷ Οουρρὶ. 

παίδων Απη. 1. ἄστη. Εἀ, ργαιηΐτ. ὁ δος. τῷ βασιλέως} κα 44, ΧΥῚ. βοϑύνες βοϑύνες} ργοξαπαϊαίες ρνοζεπάϊἑαίες ϑγύυ. Βατ.Ηεῦν. 

εἰ γι. κα τα 64) 74, τοῦ, 134, 1445 158, 436, 2.42, 244,)24ς, 246, 247. εἰς βοϑύνες εἰς βοϑύνες Οεοτρ. βοϑύνες υἱι.} - συστεματα συστε- 
ἍΙεχ. δῖ. Νίο. βασιλέων 119. καὶ εἶπεν] α 44.. ϑίαν. Οὗἶτογ. μαῖα υδατων 71. κα δῖαν. Οἶτορ. 
καὶ εἶπεν, Ωδε] καὶ εςὶν ενταυϑα το. καὶ εἰπεν ἐξὶν ἐνταυϑα 82,93. , ΧΥ͂ΙΙ. τάδε λέγει Κύριος] 44. ὄψεσθε 19] οψεσϑαι (ἔς ἱπίτα) 
Οοπηρὶ. ερὶν ἐνταυϑαὰ τοβ.Ό. ὯΩδε] ργαγηῖκι. ἰδὲ ο4ς. ἐρὶν ὧδε ιςς. καὶ οὐκ ὄψεσθε) ετε μη ἰδητε 19, 82, 93. εξτε μη ιδετε τοϑ, 
Απῇ. συ. Απῃ. Ἑά. 8ϊαν. ἐχ ὧδε Οεοῦς. Ἑλισαιὲ] Ἐλεισσεαι 93: Ὀὐοπιρ. τυνεῦμα, καὶ οὐκ ὄψεσϑε) Βαρεῖ ἴῃ οἰιαγαδέξ. πηίπογε ΑἸδχε 
Ἐλισεαὶ (υϊ [ἐπυρετ) Οοχηρὶ. Σαφὰτ] Ιωσαφατ ]]. ὃς ἐπέχεεν καὶ ἐκ ὄψεσθε ὑετὸν} ετε νετον 44. ὁ ἡ χειμάῤῥους] ὁ ὁ χειμᾶρρος 93. 
ὅς. δὰ βη. οςοπι. 71 ὃς ἔξαλλεν ὕδωρ χερσὶν Ἠλιά Αττι. τ. Ασα, Ἐά. ὁ χειμάῤῥες ὅτος] αὶ ὅτος Ατη. Εὰά. πτίεσϑε] πίετε Αἰεχ. καὶ αἱ 

τ ἐπὶ ὶ χεῖρα] ἐν χριρι 246. χτήσεις ὑμῶν) καὶ αι ππαρεμξολαι ὑμων 19, 82,93, 108, 1:8. ρίκ- 
ΠΣ ΧΙ], Ἰωσαφὰτ 1] ὁ βασιλεὺς Ιαϑα 82, 93» τοϑ, ̓Ποπρί. Οχο- πηι. καὶ αἱ παρεμζολαὶ ὑμῶν Οομρ!. εἰ Μανείϊμε υοῖνα Μαυϊς. - 

ζιας τς8. αὐτῷ] ἐν αὐτὼ ςς, ὅ4;) 82, 93» 108, 110, 1ς8, 247. αἱ κτήσεις--ὐμῶν 9] τὰ κτηνὴ ὑμῶν ς 5. υἱ νἱάετυτ., κτήσεις] κτί- Ἶ 
1. σὺν αὐτῷ Αἰοχ. Ατηι. τ. Απῃ. Ἐά. 8ϊν. Μοίᾳ. ἐπ᾽ αὐτὸν σεῖς (0) γ4.Ἡ καὶ τὰ κτήνη ὑμῶν] α 243. 

ΤΟ δογρ. ϑίαν. Οἴτορ. ῥῆμα Κυρίου] α Κυριου 1. καέδη] καΊε- ΧΙ. κάφη αὐτὴ] καφος καὶ αὐτὴ 11, 82. χαφον Τὰτο 10. 71) 
Ν ̓  δησαν 1:8, 247. Αἰεχ. Αγπι. 1. Αἰ. Ἐά. πρὸς αὐτὸν--᾿Ἰόδα)}] τ:οϑ. Οοπιρί. κύφη αὕτη 44, 123) 24ς. (δι. Νῖσ. α, φον τατον 9. " ἐν 

Ἰωσαφατ προς αὐἶον βασιλεὺς ἴχδα, καὶ βασιλεὺς Ισραηλ 244. βᾳ- κόφη ἐξὶν αὐτὴ Ατη). τ. Αεπι. Εά. κέφη αὐτὴ ἔςαι 8ῖαν. Οἰἶτορ. 
“ σιλεὺς Ἰσραηλ] Ργρεπηῖ, ὁ 64, 82, 93. 1οβ, 1ς8, γ26, 242. καὶ κἂἄ{φον αὐτὸ δῖαν. Μοίᾳ. ἐν ὀφθαλμοῖς] ἐνωπιον 10,93» 108. (οπηρ!. 

Ἰωσαφὰτ βασιλεὺς] και ὁ βασιλεὺς 82, 935 1ο8. Οοτηρὶ. αἸΙωσαφατ Κυρίου] - ποιῆσαι αὐτὸ 19, 932. 193. καὶ παραδώσω] και δωσει 
18, Ἰωσαφὰτ 2" --ἰ Εδώμ)] Ιωσαφατ και , Ἔδωμ 44. βασι- Κύριος 19, τοϑ. (οπιρί. καὶ τσαραδϑωσει Κυριος͵ 93. καὶ τταραδώσει 

λεὺς υἱς.] ργαιαιίττ, ὁ 64) 82, 93. (οπλρὶ. - μος ΑΙ4.. τὴν Μωδδ] τον Μωαξ 19, 242,24:-.-. ἐν χερὶ ὑμῶν} ες {,. 

ΧΙΙΙ. Ἑλισαιὲ] Ελισσεῶι (υ ἰδὲ ἔδτα (επηρεῖ) 93... τρὸς βα- χεῖρας ὑμῶν σήμερον 19, 93» 108. εἰς χειρᾶς ὑμῶν 121).123) 247. 

σιλέα] τρος τὸν βασιλεα 445 93. 108. Οὐοπιρί.., ᾿ δεῦρο] τορεύου (οπιρὶ. ΑἸά. Απῃ. τ. πῃ, Εά. ϑιαν. ἐν τῇ χειρὶ ὑμῶν 1 ς8. 

Αττα. - Αται., Εά. Θεογρ. δῖαν. Μοίᾳ. πορεύου νῦν δῖαν. Οἷτοςσ.  ΧΙΧ. πατάξετε] τψαταζατε 11], 82, 93, 121) 247. πατάξεις 

καὶ τὰς προφήτας] και τρος τες τροφητας ΧΙ, 64) 74) 93, τού, τοῦθ, 44» 74, 92) τού, 120, 134) 144) 236. παταξις (ἀν. 4η τπαταξες) 

Στ χον 123, 134) 1445) 158, 236, 242, 247. Οοπιρὶ. ΑΙεχ. Οαῖ. Νίς. 242. τᾶσαν αόλιν ὀχυρῶν] ᾿άσας πόλεις ὀχυρὼς 4. (οάϊςεϑ ϑ8εΓ- 
Ὑπεοάοτεῖ. Ιοο. εἶς, Ατῖη. 1. Απῃ. Ἑά. Οεογρ. δῖδν. α τοὺς τό, 246.Ψ. ροἷϊ, Οεοτρ. οπιπένι εἰυδαίενε τημπλίαηις εἰ οπιπεμι ἀγόθηι εἰεέξανα Ν αἷς, 

χαὶ τοὺς τροφῷ. τῆς μητρός σου} ᾳΑ 11, ςξν 24ς. καὶ τῆς μῆτρος σου πόλι»] ῥυαπῖτῖ, τὴν τ 8. ΑἸεχ. ὀχυρὰν] Ἔ εν τή Μωαξ 93, ιοϑ. 

44, 71. αὐτῷ} κ 93» 344. “Μὴ ὅτι} μὴ τι 71. μῆτι οτι 247. τ καὶ σᾶσαν Ὅολιν ἐχλεχτὴν 1217).247. ((ὐοάεχ ὅ5υζγ. Ραγ. (Ὁ Χ) 

Μὴ ὅτι ἀρ ρον, εἰ τότε χάριν ἐξελέξαἶο δῖαν. Οὗτος. τρεῖς βασι- Οοπιρὶ. Αἰεχ. Ασα. τ. Δ΄ ΠΠὰύε οπιδες. Αγηι. Ἑά. -Ἡ χαὶ πασᾶν τῦο- 

λεῖ:] “Ἢ τατας 82, 93,1 ιοϑ. Οὐρὶ. Ὑπεοάοτει. ἰοο. οἰ, ΓΒ τᾶρερ- λιν ἐκλεκτὴν εν τῇ Μωαβ 1ς8. - καὶ τᾶν ξύλον ἀγαϑὺ»] καὶ πτάντω 

χρμίνους ΑΙεχ. ἐρχομένας Ατση. ᾿. Ασγηι. Ἑά. τῷ παραϑῶναι] ξύλα ἐν ἀγαϑοσύνη Ατπι. τ. Ατηι. Εά.᾿ καὶ στάντα ξύλα ἀγαϑὼ 

τὰ ὅδναι (Αἰεχ. οὐπὶ τὸ ἴῃ ομλγδέϊ. πλ.) Αστ. 1. πα, Εα. (ᾶς ἱπῖτα) Θεοσ. καταξαλεῖτε! καταδαάλετε γι. καὶ πᾶσας 

ΧΙΨΝ. ᾧ ταρέρην] ὃς τυαρέρην ϑίᾶν. Οἶτος. ὅτι εἰ μὴ--ἰγὼ πηγὰς} καὶ πᾶσαν πηγὴν ϑίαν. ὕϑατος] υδατων 119. ἀφιαγμηα 

νοι. 11]. 8Ε 



οὐ ς 

{ἐ 

᾿ Οὐσίπρί. Ζομπα ὅγτ. Βατ- Ηεῦτγ. 

--. 

, ἄνεδη 19. Ροηϊξ δηίς ὁ ἡλιος “46. 

ΒΑΣΙΔΕΙΩΝ Δ. 
Ἶ "». Ψ 3 7 Π ΝἮ ρ δ 2 ϑὴ 2 “ 3 7 λεῖτε, καὶ πάσας πηγὰς ὕδατος. ἐμφράξεσϑε, χαὶ πᾶσαν μερίδα ἀγαθὴν ἀχρειώσετε ἐν λίϑοις. 

Καὶ ἐγένετο πρωὶ ἀναξαινόσης τῆς ϑυσίας, καὶ ἰδὲ ὕδατα ἤρχοντο ἐξ ὁδα Ἔδωμ, χαὶ ἐπλήσϑη 20. 

ἡ γὴ ὕδατος. Καὶ στᾶσα Μωὰδ ἤχεσαν ὅτι ἀνέξησαν οἱ τρεῖς βασιλεῖς πολεμεῖν αὐτές" χαὶ 21. 

ἀγεξόησαν ἐκ πταντὸς “περιεξωσμένοι ζώνην" χαὶ εἶπον, ἴΩ: χαὶ ἔξησαν ἐπὶ τῇ ὁρίου. Καὶ ὥρ-. 5, 
ϑρισαν τοπρωϊ, χαὶ ὁ ἥλιος ἀνέτειλεν ἐπὶ τὰ ὕδατα" χαὶ εἶδε Μωὰξ ἐξεναντίας τὰ ὕδα]α πυῤῥὰ 

- φὸ ἰδ , Ν 3 ζ΄ ς : " ὡς αἷμα, Καὶ εἶπον, Αἷμα τᾶτο τῆς ῥομφαίας" χαὶ ἐμαχέσαντο οἱ βασιλεῖς, Σ»;» ἡ“ ΠΣ κ 

ζᾶ! ἐπάταξεν αγηρ 23. 

τὸν τὐλησίον αὐτϑ' χαὶ γὺν ἐπὶ τὰ σχῦλα. Μωάξ. -- Καὶ εἰσῆλϑον εἰς τὴν π“αρεμξολὴν ἸΙσραήλ' 24. 

χαὶ ᾿Ισραὴλ ἀνέςησαν χαὶ ἐπάταξαν τὴν Μωᾶξ, χαὶ ἔφυγον ἀπὸ προσώπϑ αὐτῶν" καὶ εἰσῆλϑον 
εἰσπορευόμενοι καὶ τύπ]οντες τὴν Μωὰξ, Καὶ τὰς πόλεις χαϑεῖλον, καὶ πτᾶσαν μερίδα ἀγαϑὴν 2. 
ἔῤῥιψαν ἀνὴρ τὸν λίϑον χαὶ ἐνέπλησαν αὐτὴν, χαὶ πᾶσαν «πηγὴν ἐνέφραξαν, χαὶ πᾶν ξύλον 
ἀγαϑὸν χατέξαλον ἕως τῇ χα]αλιπεῖν τὸς λίϑες τῇ τοίχε χαϑηρημένες" καὶ ἐκύκλωσαν οἱ σφεν- 
δονῆται, καὶ ἐπάταξαν αὐτήν. Καὶ εἶδεν ὁ βασιλεὺς Μωὰξ ὅτι ἐχραταίΐωσεν ὑπὲρ αὐτὸν ὃ “χό. 16. 
λέμος- χαὶ ἔλαξε μεθ᾽ ἑαυτῇ ἑπ]ακοσίους ἄνδρας ἐσπασμένες ῥομφαίαν διακόψαι πρὸς βασιλέα 
Ἐδωμ, χαὶ οὐχ ἠδυνήϑησαν. Καὶ ἔλαξε τὸν υἱὸν αὐτ τὸν πῳρωτύτοχον ὃν ἐδασίλευσεν ἀντ᾽ αὐ. 27. 

: ἀ ἐν ᾿ 

γυῖϊσ. ἕμφραξεσϑε] ἐμφραξατε 11, 44, 71) 85, 244, 246. εμ- 
φρὰξετε ΧΙ, ςς) τό, 645 74» 92, τού, τοϑ, 1349) 158, 247. Οοπιρί. 
ΑΙεχ. Οδι. Νίς. ἐμφραξειτε 93. ἐμφραξεται 436, 24ς. οὐδωγαὐῥεὶς 
'γυϊρ. καὶ πᾶσαν μερίδα ἀγαθὴν] πάσας μερίδας ἀγαϑὰς Αττι. τ. 
Απη.. ἘΠ. ἔς, ργαιη!ο καὶ, σεογρ. ἀχρειώσετε] αχρειωσατε 11], 
44) 71,92. αχριωσαῖε 82. ἀχριώσετε το6. ἀχρειώσεται 242. 

ΧΧ. Καὶ ἔγενετο]) αὶ ἐγενετὸ 44. πρὶ] ἐν τῷ ὥρων 10. εν τῇ 

πρώϊα 93, τοϑ. ΟΟπΊρί. τὸ πρωΐ 144, 246. ἀναξαινέσης τῆς ϑυ- 
σίας] κἀὶ ἀνέθδαινεν ἡ ϑυσία Οεογρ. ὡς ἀνέξαινον πορὸς τὴν ϑυσίαν 
δίαν. Οἶτορ. καὶ ἰδὲ] και 44. ὕδατα--᾿ Ἐδὼμ] υδατα εξ οδε 
Ἔδωμ Ἰρχόντο 44: . ἤρχοντο] ἤρχετο 644,93. τοϑ, 123. ΟΟπιρὶ. εἷ- 

πρχοντο τού, 1τ8. ἐξ ὁδς Εδωμ] ἐξοδξ τῆς ἐρήμε σε ἃ ἐξ Αἰδὼμ. 93. 
ἐξ ὁδα τῆς ἐρήμε Θὲδ ἐξ Ἔδωμ τοβ. ἐξ ὁδῶν Ἔδωμ, Αττη. τ. Ασωι. Ἑά. 
᾿Ἐδῶμ] Ἑλωμ γ4.Ἡ ὅδαϊος] των ὑδάτων 93, τοϑ. Οοπιρὶ. υδατων 

Ἶ 123. ᾿ 

᾿ ᾿ Ν 4 ΄ 4“ 

ΧΙ. Καὶ πᾶσα Μωὰβ ἤκασαν] καὶ τοάντες Μωαξίται ἤκεσαν 

Ὅεοι. δἰαν. ἤκεσαν] ἡχδσεν 93, 24ς. Οομρὶ. ΑΙά. Αττη. τ. Αττη. 
ἘΔ. οἱ τρεῖς βασιλεῖς] ᾿ τρεῖς Η,ΧΙ, 445 58) 56, 71, 745, 82, 92,119, 

“.1217)134. 1440 1ς8, 236, 242,24.3,) 244. 24, 246, 247. Οομρὶ. ΑἸοχ. 

Ατπν. 1. Ατπ). ἘΔ, οἱ βασιλεις δτοι 93. -Ἐ ἔτοι ΄᾿ο8. σολεμεῖν]} 
Ὡολεμησδι 93, τοϑ, τοῖ, 447. Οὐπ)ρί. εἰς πόλεμον 8[αν, Οἰἶΐτορ. 
αὐτάς] μετ᾽ αὐτῶν Αττη. τ. Αται, Ἐά, δίαν. Μοίᾳ. ἐπ᾽ αὐτὰς Οέοτρ. 
ϑίαν. Οἰΐγορ. καὶ ἀνεδόησαν] και ανεξησαν 111, 71, 74, 82, 92, 
το; 120, 123) 134, 144) 236, 542, 243, 247. (καῖ. Νίς. καὶ ἐδόησαν 
(οπυρὶ. κακαὶ ΑἸά. καὶ ἀνεδόησαν---ζώνην] και παρηγίειλαν παντι 
φοεριζωννυμένῳ παρὰ ζώνην καὶ παρεγείνοντι (6) καὶ ἐδοησαν εχ αν- 
τος παραζωννυμενου παρὰ ζώνην το. ὥς, εἰ παραζώνην, εἴ οὔτι παρα- 
τειν. Ῥῖο παρεγειν. 935) 108. περιεζωσμένοι] περιεζωσμενε 436. (λι. 
Νὶς. “εριζωννυμένου (οδρὶ,. ζώνην] ζωνας 24ς. παραζώνην 

καὶ εἶπον] καὶ εἶπαν ΧΙ, ξς, 74) 

τού, 1324. 144, 236, 242, 247. Οαῖ, ΝΙς. ..44. καὶ εἶπον, Ὦ] 
καὶ ἐπάνω (Η0) 19, 64, 719 93. εο8, 24ς. Οοτηρί. ΑἸά, ΑΙοκ. α Αγπιος. 
στη. ἘΔ. δῖαν. Οὗἶτορ. ἐπὶ τῷ ὁρίου] ἐπὶ τὰ ορδς 82, ττ0. 
ΟΟΧΧΠΙ. τοπρωΐ] ἐπὶ τὸ πρωΐ τοό. τω ὥρωι 1.8. ἀνέτειλεν) 

τ καὶ εἶδε] καὶ ἴδεν τ ς8, 24ς. 
ΑΙεκ. ἐξεναντίας τὰ ὕδατα] τα νδαῖα εξενα])ας 92, τοβ. Οοίπρι. 
Ὡυῤῥὰ] τυραὰ (ἢς) τς. τυρὼ 242,44ς. ὡς αἷμα] ὡσει αἰμα 11, 
41» 55. 745 τοῦ, 120, 134, 144) 18,236, 245, 244, 24ς, 247. Οομρὶ. 
ΑΙά. ΑἸεχ. δῖ. ΝΊο. κα τὸ, 93, τοβ. 
ΧΧΙΙ. Καὶ εἶπον) καὶ εἶπαν 11, ΧΙ, 64, τϑό, 134, 144, 236, 442. 

(ας. ΝΊο. καὶ εἰπὲν τοϑ, 121, 247. Οομηρὶ. ΑἸή. δούς. τῆς ῥομ- 
φαίας] α τῆς 93, τοϑ. ΟΟπρ]. ργφπηῖτι. ἀπὸ Οεογρ. δῖαν. καὶ 
ἐμαχέσαντο) α και ΧΙ, ςό, γ1, γ4, τού, 119. 120, 121; 134, 144, 
158, 236, 242, 243, 244, 44ς, 246, 247. Οοπιρὶ. ΑἸεκ. ἐρισᾶντες 
Ὑαρ ἤρῆσαν 19. ἔς, πῇ πρισαν, το8, ερισαντες πρισαν 93. ἐμαχέ- 
σαντο πρὸς ἀλλήλες Ατπι. τ. Απηῃ. 4. ἐμαχέσαντο γὰρ εἰσὶν ἔτι 
(8ς, ουπι εἰσὶν ρἰοοπαίξ.) δῖαν. Οἶτον. οἱ βασιλεῖς] οἱ τρεῖς βασι- 
λεις καὶ ἐμαχέσαντο τρ, 93, τοΒ. καὶ ἐπάταξεν] και ἐπαϊαξαν ξς, 
74. 110, 120, 121, 122.) 158,.46,24ς. Αἰεχ. Οαἴ. Νίρ. Ατγῃ. σ. Ασῃ. 
ἘΔ. ἀνὴρ] ἔκαςος το, 91» τοβ, Οοπιρί. καὶ νῦν] καὶ γὺν δεῦρο 
Ἀπη. τ. Απ. Εά, καὶ νὺν πορεύου ΟεοΥρ. 8[αν. Μοίᾳ.υ καὶ νῦν 
ὅς. δὰ ἔπ. ςοπ),] καὶ ἰδὲ νῦν τοορεύεται ἐπὶ τὰ σκῦλα Μωαᾷ. 8ίαν. 

Οἰἶτορ. παπὸς ρεήξε δαὶ ργσάσπι Μοαό. Ψυῖς. σκῦλα] ξυλα 9. 
ΧΧΙΝ. Καὶ εἰσῆλϑον] και παρεγίνοντο 19. χαι παραγίνονται 

93: 1τοϑ. Οοτηρὶ. καὶ εἰσηλϑὲν 247). πδδεῖ (Ὁ --- (οάοχ ϑγγ. ῬαγίΓ, 
καὶ ἀναςάντες εἰσῆλθον ϑῖαν. Οἶτορ. Ἰσραήλ 19] Μωαδ (οοιτ, 
Ισραηλ δῸ ελά. τη.) 93. καὶ Ἴσρλ ὠνέφησαν) καὶ ανιςᾶται Ἰσρ. 93, 
τοϑ. Οοπηρὶ. ΑἸσραηλ 21,247. καὶ ἀὐέρηδαν οἱ Ἰσραηλῖται Αττη. τ, 
Ἄγπν. ἘΔ. ᾿Ισραηλῖται δὲ ἀνίςησαν (ὐεοτρ. ϑῖαν. Μοίᾳ. καὶ οἱ Ἰσ. 
θαηλῖται ἀναςάντες 8ϊαν. Οἶτορ. καὶ ἐπάταξαν] καὶ τυπῆει 10, 
93. 1τοβ. Οοπιρὶ. α καὶ 5αν. Οὗτος. τὴν Μωὰδ 19] τον Μωαξ 93) 
1οϑ. (οπιρί. τὰς Μωαδίτας Οεοτρ. δῖδν. καὶ ἔφυγον] και ἐφυγε 
Μωαβ 93, τοϑ. (οπιρ!. σε ἡ]: ξαρετ ας. ἀπὸ τροσώπε αὐ.- 
τῶν] ἀπὸ Ὡροσωπου αὐΐξ το. ἔκ τρόσωπε αὐῇων 93. Οὐσπηρὶ. εκ 
τρόσωπε αὐτῇ 108. ἔμπροσθεν αὐτῶν 8ϊΑαν. Οἴτορ, ᾿ εὐγαπι εἰς γυὶνς. 
καὶ εἰσήλθϑον---καϑεῖλον εοηι. 764.] καὶ εἰσελϑόγες εἰς τὴν γῆν αὐτῶν 
τὰς πόλεις καϑεῖλον ϑῖαν. Οἰἶτορ. τὴν Μωὰξ υἱκ.] τὸν Μωαβ εχ 
προσώπου αὐων 93. τὸν Μωὰδ Οοπιρῖ, - ον 

ΧΧΥ͂. Καὶ τὸς όλεις} - Μωαξ 93. -Ἐ αὐῇων» τοϑ.. 
λον] καϑειλαν 24ξ. 
ΣΟ, 18,247. ΑΙά. 

καϑε;- 

ἔῤῥιψαν] ἐρριψψεν 93, τοϑ, ττ9, τῶ1. Οοηρὶ. 
ΑἸά. Οοάεχ ϑγγ. Ῥασίή. ἀνὴρ] ἀνὴρ ἕκαςος Αὐτὰ. τ. Αται. Βά, ἄν- Γ 
δρες Θεοῖς. ϑῖαν. τὸν λίθον} τὸν 44, 247. - αὐτα ξς, 64, γι, 
93» 1ο8, 110, 123; 1ς8, 243,) 244. (πρ!. ΑΙά. Αγηγ. τ, Απῃ. Ἐά." 
᾿λθεῖ ὧδ Χὶὰ Οοάεκ ϑυγ, Ῥαγὶξ. τὰς λίθους Θεοῦ. τοῖς λίϑοις 8(αν. 
καὶ ἐνέπλησαν] καὶ ἐνέπρησαν (Ώς) 82. καὶ ἐνεπλῆσεν τοϑ. Οοτηρί, 
λκαι 46. αὐτὴν], τοϑ. αὐτὸς Θεογν. καὶ πᾶσαν πηγὴν] 
ὥηγὴν νδατος τοβ. καὶ πάσας πηγῶς Θεοῖς. εἰ ὠπίυεγ 0: ζοπίε: 
ὠφεαγμηι Μ]ρ. 

110, 1215) 123713471ς8.226,243,24-ς, 246, 247. ΟΟπηρ]. ΑἸ4. ΑἸεχ, 
(Αι. Νῖς. Ατπι. ᾿. ἄπ. Ἐά. ϑἰαν. Οἴἶτορ. πληγὴν (πιεπά.) ὕδατος 
71. "τὴν γὴν 82. τὴν τοηγὴν υδαῖος 244. ἰνίφραξαν] ἐνεφραξζε το. 
οὐίμγανεγμηι ΜΡ. ξύλον] τηχάτρ. δάζοτῖδῖς δένδρον Οοάεχ ὅγτ. Ῥαγῖ 
ὠγαϑὸὺν] ἐν ὠγαϑοσύνη (υἱ ἴχρτα) Ατπ;. τ. Αττα. Εά. κατίξαλον] 
Ἔ καὶ ἐξέσεισαν τὴν Μωαῦ το. -Ἐ ελάεη), συλπ τὸν ΡΓῸ τῆν, 93, 108. 
ἕως τῷ ως τῇ μὴ 93,108, καϊαλιπεῖν} καϊαλερπειν 1ο8, 1:8. Αἰεχ. 
τὰς λίϑες τῇ τοίχου] λιϑὸν ἐν τοιχω τεχτονικῆς 10, 93, τοϑ. ΟοΠΡΡΙ. 
τοίχου] τεΧΕ 144. καϑηρημένες καϑήμενες 11]. κ το, 03) 108. 
Οὐπηρὶ. καϑηρειμενους 144. καὶ ἐκύκλωσαν] καὶ τεριεκυχλωσαν 
19, 93» 108. (παρ. οἱ σφενδονῆται] σφενδονηςαι ΧΙ. οἱ σφενδο- 
γιτῶι 71, 74. (οπιρ]. (δὲ, ΝΊο. οἱ σφενδονειται 93. ανϑρωποι σεν" 
ϑονιται 24 ς. οἱ σφενδονιςαι 446. ΑἸΪεχ. ἐπάταξαν] ἐπαταξεν 111. 
αὐτήν] αὐον το, 93, τοϑ. β 

ΧΧΥῚ. Καὶ εἶδεν] καὶ ιδὲν τ ς8, Δ4τ. Αἴεχ. -Ἑ αντὴν 236, 242. 
(αἴ. Νίο. ὁ βασιλεὺς} α ὃ 2470. Μφῳὰξ] Μοᾳξ 216. ὅτι 
ἰκραταίωσεν] ὅτι κεχραϊαιωται το, 93, 1το8. ΟοιρΙ. καὶ ἔλαξ!] 
κα καὶ Ασπι. τ. Αππ. Ἐά. μεϑ᾽ ἑαυτῇ] μεϑ᾽ αὐτῷ Αἰεχ. ἐσπαᾶσ- 
μένους} σπομένους (ἢς) ςό, “46. σπώμενους 82, ο3,) τοϑ. ΟΟμΪ. 
ῥὺμφαίαν) ῥομφαιας 44, 243, 546. διακόψα,] ργαπηϊτῖ, τα τό, 226. 
βελόμενος μάχεσθαι ϑ8[αν. Οἴἶτορ. πρὸς βασιλέα] προς τον βασι- 
λεὼ 121) 247. ΑΙ4., ᾿Εδὼμ] Μωαξ 44, γμ, (τού. οοττ. Ἔϑωμ «Ὁ 
ελά, π,.} 120, 124. ἠδυνήϑησαν] ἡδυνηϑὴ 10, τοϑ. εϑυνηϑὴ 82,93. 

᾿ εδυνηϑησαν τού, 120, 134, 144. (δι. Νῖίς. ᾿ 
ΧΧΥΝΙ]. τὸν τορωτότοκον]} -[- αὐτε ςς. -Ἐ βασιλεὺς 4. Οοάίοςο 

πηγὴν] τ υϑατος ΧΙ, ςςν, κ6, 64, 74, 92, 93, τού, ϊ Νὰ 
,Ὰ 

 ο} 

- καὶ πάσαν μερίδα] καὶ ἐπι πασαν μεριδα 71). «20 

ἱὰ 

ΚΕΦ. 

,πἰ 



ΒΑΞΙΛΕΙΩΝ Δ. 
κι Φ. 1Π. 

Ξ ΕΦ. 

ΙΝ, 

2. τὰς δύο υἱός μου ἑαυτῷ εἰς δέλες. 

4. χενᾶ, μὴ ὀλιγώσης. 

6. αὐτὴ ἐπέχεεν ἕως ἐπλήσϑησαν τὰ σχεΐη. 

"» 

Ἵ 
ω 41 

χ 
Ἀν 

ΔΩ 

Εὰ. ἐξδόα] καὶ ἐδόα δῖαν. Οἴτορ. 

τὰ, χαὶ ἀνήνεγκεν αὐτὸν ὁλοκαύτωμα ἐπὶ τ τείχους, χαὶ ἐγένετο μετάμελος μέγας ἐπὶ Ἰσραήλ. 

χαὶ ἀπῆραν ἀπ᾽ αὐτϑ, χαὶ ΠΕΜΈΕΡΕΙ α, εἰς τὴν γν 

ΚΑΙ ᾿ νι σ΄ Σ.ν “Ὁ ε“ »" ρ» 304 Ν ν εἰ ΝῊ, ε “2. 2. 4 γυνὴ μία ἄπο τῶν υἱὼν τῶν ἘΓΠΘΉΤΩΣ εθοῦ ρος τὸν Ελισαίιε, ΛΕ ΒΓ, Ο ὅδδλός σε ἀνήρ 

Εν ἀπέϑανε, καὶ σὺ ἔγνως ὅτι δθλός σου ἦν φοξόέμενος τὸν Κύριον' καὶ ὁ δανγειςὴς ἦλθε λαδεῖν 
Καὶ εἶπεν Ἑλισαιὲ, Τί ποιήσω σοι; ἀνάγ[ειλόν μοὶ τί ἐςΐ 

σοι ἐν τῷ οἴκῳ; ἡ δὲ εἶπεν, Οὐχ ἔς! τῇ δόλη σε ἐδὲν ἐν τῷ οἴχῳ, ὅτι ἀλλ᾽ ἣ ὃ ἀλείψομαι ἔλαιον. 
Ν, ΙΖ κ Ἁ ) ΙΑ, ρ ΄ μι ΝΠ ἢ “. 7 ρ, ζΖ , ζΖ- 

.3: Καὶ εἰπε πρὸς αὐτήν, Δεῦρο αἴτησαι σεαυτῆ σχεύη ἔξωθεν ππαρὰ πτάντων τῶν γειτόνων σχεύη 
Ν ϑ 7 Ν ϑ ἦὔ ᾽ ρὋ ρὸ », ; 

Καὶ εἰσελεύση χαὶ ἀποχλείσεις τὴν ϑύραν χατὰ σ χαὶ χατὰ τῶν υἱῶν σᾶ, 
ῃς 9 ρ 9 Ἁ ’ ἰϑι ᾿ . βϑ 

5. καὶ ἀποχεεῖς εἰς τὰ σχεύη ταῦτα, χαὶ τὸ πτληρωϑὲν ἀρεῖς. Καὶ ἀπῆλθε παρ αὐτϑ, καὶ ἀπ- 
΄’ ἝΝ ΄ » ε [ω ' ρῷ μΦ ρ»ῸὋ 

έχλεισε τὴν ϑύραν. χα ἑαυτῆς καὶ χατὰ τῶν υἱῶν αὐτῆς" αὐτοὶ προσήγπζον πτρὸς αὐτὴν, χαὶ 

ὍΝ ὃν ἐβασίλευξεν] ὃς ἐξασιλευσεν 11, τό. ΑἸεκ. 
ἄντ᾽ αὐτὰ} ὃς βασιλεύειν εἶχεν ἀντ' αὐτὰ 8ῖᾶν. Οἰἶγος.. καὶ ἀνή- 

νεγκεν] και ἀνήνεγκαν, 134. καὶ ἀνήνεγκεν--ἰπὶ τὰ τεῖχες] καὶ 
ἐποίησε ϑυσίαν, καὶ ἤνεγκεν ὁλοκαυτώματα ἐπὶ τῶν τειχῶν ϑίαν. 
Οἴτορ. ᾿αὐτὸν ὁλοκαύτωμα] ὁλοκαυΐωσιν αντ᾽ αὐ 93. 

μὰ] ολοκαύϊωσιν το, 82, το8. (πρὶ. ἐπὶ τὰ τείχους ἐπι τὸ τοῖχος 

.χ9. ἐπὶ τὸ τεῖχος 82, τοϑ. (οῃῃρί. ἐπὶ τῇ τείχες---ἀπ᾿ αὐτὰ} 
ἐπὶ Ἰσραὴλ, καὶ ἀπῆραν ἀπ᾽ αὐτῇ" μετώμελος μέγας, ἐπὶ Ἰσραὴλ, καὶ 
ἀπῆραν ἀπ᾽ αὐτϑ" (ἤς) 242. τείχες] τεῖχος 93. καὶ ἐγένετο] 
καὶ ἐγενηϑθὴ 71. μεταάμελος μέγας) α μέγας ςς. λυπὴ μεγαλὴη 
σα. ραπίομεῖα πιασηα 5γ1. Βαι- Ηεῦγ. ἱπεϊρπαιο παρπα Μυἷσ. ἐπὶ 

Ἰσραήλ] ἐν Ἰσραηλ το, 1τοϑ. (ογηρ!. 5[αν. Οἴτορ. κα ἐπὶ ις8. καὶ 
ὠπηραν ὅς. δὰ ἤῃ. ζοη. ] Ἴ αλλ πίε γεραβεν κπὶ αὖ 49, εἰ Γευεὴβ 25: ἐπ 

“εγγάπι (μαπι. Ψαὶσ. καὶ ἀπηραν ἀπ᾽ αὖτ} καὶ ἀπῆραν π᾿ αὐτῶν 
ΟΘεοῖρ. καὶ ἐπέγρεψαν ἀπ᾽ αὐτῶν δ8ῖαν. Οἴτοξ. καὶ ἱπέρρεψαν] 

'και ἀπερρεψαν 71) 24ς. (πρὶ. καὶ ἀνεγρεψαν 74. καὶ ἐπεςρεψεν 

93. καὶ ὑπερρεψαν 123. ΑΙεχ. καὶ ἀπερρεψεν 242. καὶ ἤλϑον ϑίαν. 
Οὗτος. εἰς τὴν γῆν] - αὐὔων 10, 82, 93» 1ο8, 123, 1ς8. Οοὐηρὶ. 
.Απὰ. 1. Απῃ. Εἀ. Οεογρ. ϑίαν. ὦ " 

λ᾿ ΄ 

ὃν ἰδασίλ. 

ὁλοκαύτω- 

Ι. Καὶ γυνὴ μία] γυνὴ δὲ μια 44. καὶ γυνὴ ἥν μία 8ῖαν. Οἴἶτορ. 
ἀπὸ τῶν υἱῶν] α τῶν νιων ςζς. ἀπὸ γυναικὼν υἱῶν Αττῃ. 1. Αὐτὰ. 

πρὸς τὸν Ἑλισαιὲ] αὶ τὸν 93, 
134. Οομρὶ. ΑἸεχ. ἀνήρ μου] ρταρταῖτ, ὁ 11, 44) ςό, 74, 82, 93» 
"Σοῦ, 1109, 121) 123» 1347 144) 1.8, 2306, 242, 2435 247. ΟομρΡΙ. 

Αἰά..Οὐς. ΝΊς. ργαπατε., καὶ Οεοτν. δἷδν. Οἶτορ. ὀὠπέϑανε] τεϑ- 
νῆχε 10) 82) 93». 1τοϑ. Οοπηρί. τετελεύτηκε Ὑεοάοτει. Ο. 14. ἰπ 
4 Ἀερ. καὶ σὺ ἔγνως) και συ οἰδας το, 82) 93, τοϑ. Οὐπιρ!. Ὑεο- 
ἀοτεῖ. 1. οἷϊ. σὺ δὲ εγνως 242. δῖαν. Μοίᾳ. καὶ σὺ αὐτὸς ἔγνως 

Αττῖ. τ. Ασα. Εά. ὅτι δξλός σΒ] α σε 1], 44, τ 4. 64, 71.) 74, 93» 
τού, τ19, 123» 134. 158, 243, 247. ΔΙά, δῖαν. Οἰπθει βαθεῖ σε ἰῇ 

οἰαγαίξ. πιπογε Αἰοχ. δελός σου--- Κύριον] δελος ἣν του Κυριου 10, 

82. Τ' Βεοαρῦεί. Ἰ. οἷτ, δέλος ἦ ἣν τα Κυριπ' τατον φοξδαμενος 242. ὁ δὰ- 

"λός σου ἦν φοδέμενος : τὸν Κύριον ΟὐοπΊΡΙ. φοδέμενος τὸν Κύριον] του 
Κυρια 93» 108. ὁ δανειςὴς] ὁ δανιρὴς Οοηλρ!. Ἔ μὲ ἱπἴεγ ὕποοθ 
ΑΙεχ. ὁ δανειςής τις ϑίαν. Οἴἶτος. τὰς δύο---εἰς δάλες] τες δυο νιες 

αὐ εἰς δαλες24ς. ἑαυτῷ] α 247). αὐτῷ ΑΙά, αὐτῷ ΑΙεχ. ἑαυ- 

'τῷ εἰς δάλες] εἰς δελες εαυτω τὸ, 82, 1οϑ. ᾿σοπιρῖ. εἰς δελες ἑαυτοῦ 

93. κλεῖς 168. εἰς δελείαν Αγπι. 1. Ασηι. Εά4. δῖαν. Οἴἶτγορ. 

ΓΙ, Καὶ εἶπεν] - αὐτῇ 93, το8. Οοπιρὶ. Απῃ. 1. Αγ. Εά. δ8]αν. 

Οὔἶτος. “Ἔ προς αὐήην ται» 123, 247. ΑΙά. Αἰεχ. ΤΙ ποιήσω σοι] 

μαῦεῖ σοι ἴῃ οἰαταθς. πποῖε ΑἸοχ. ἀνάγίειλόν μοι] απαγγειλον 

μόι 82, τοϑ. ΟΟΩΡΡΙ. τὶ [ ἐρίτ οἴκῳ ι] τί ἐξιν ἐν οἴκῳ σὲ (τεῦ Οοὐϊ- 

(65 ϑετρῖ!. τί ἐςι νῦν ἐν τῷ οἴκῳ Θεοτρ. τὶ ἔχεις νῦν ἐν τῷ οἴκῳ δῖαν. 

τί ἐρί σοι τι ἐςαὶ σοι 44. τι σοι τειν 82, 93- σοπρὶ. α σοι ΑἸά. 

Ατίη. 1. δἰ ἴψυς. Ατπι. Ἐά, ἐν τῷ οἴκῳ 1} ἐν τῷ οἰκῷ σου 82.) 93» 

1οϑ. σοπιρ. ἡ δὲ εἶπεν] και τειπεν 44. καὶ αὐτὴ λέγει Ατπλ. τ. 

αἰτίχυς οπιπε8. Αγαι. Ἐά. ἡ δὲ εἶπεν---τῷ οἴκῳ 41  (Βαδεησιν ἐπ 

τήλῦρ. Ὁ αἱ. πι. ἔς : αἵ ἐ{|α νολοιδῖᾳ ἢοπ λαδω ακεῖϊα ἐμά φμάψμαν ἱκ 

αἴοπιο Ἐεᾶ. ) τοό. Οὐκ ἔ ἔγετ-τῷ οἴκῳ 257 α οὐπὶ ἱπιετηηθά, 44. οὐκ 

ἕξιν ἐν οἴκῳ τῆς δόλης σὲ καὶ ὶ ἐδὲν Ατπῖ. τ. Αἕπι. Ἑά. τῇ δάλη σε] 

παρὸ τῇ ἢ δέλη σου δίαν. ἐδὲν] εϑὲν τό, 64, 2445 (246. υἱ νἱάειυτ.) 

347: ἐδὲν ἐν τῷ οἴκῳ] “49ἐν τλπίυπὶ 11, 19, 82, 93; τοϑ. Οὐοπρρὶ. 

ὅτι ἀλλ᾽ ἢ] α οτι 144. ΑΙεχ. ὠλλῶ μόνον σροῖρ: ὅτι ἀλλ᾽ ἢ ὅζο. 

δὰ ἔπ. “οπ}.] αλλ᾽ ἢ ἀγγεῖον ἐλαιε ἐν τω οἰκω ὃ αλειψομαι 10, 82, 93, 

ταϑ. ἔς, πῇ ὦ ἀλείψομαι, Οομρρὶ. ἀλλ᾽ ἔλαιον ᾧ ἀλείψομαι Απῃ. Σ. 

αποκλησης 24. 
ΝΥ [ω] 

κατὰ σδ)]) ἐπὶ σεαυτὴν 10, 82, 93, 1ο8. (οπιρί. 
ζ Ἄ »“Ὃ ς"Ὁ ᾿ , 

δῚ κατὰ τῶν υἱῶν σου] ἐπι τὰ τεχνᾶ σὰ το, 829 93) τοβ8. Οοπιρὶ. καὶ 
",,.Φ φιῷ φῷ Φ Π Φ Φ 

ὥποχεεῖς---ταυτα) εἰ μιπάε; ἴα ἰὴ; ονεπίξηε: σαβὲ ὅγνύ. Βαι- Ηςεῦγ. καὶ 

ταῦτα, ϑῖαν. 
, 7 ἐχχέης Οοπιρὶ. 

Ἢ και αὐτὸ οὐκ ἀποζήσεται 10. 82, 932) 108. 

᾿ϑέ]α Οεογς. 

ΔΨ ΝΝ Ν εν ,,“ 2. - 7 »᾿ ἉἍ 
Και εἰπε ρος τὸς υἱδς αὐτῆς, Ἐγγίσατε ἔτι πρὸς 

Απῇ. ἘΔ. ἀλλῶ μόνον μικρὸν ἔλαιον ἐν σκεύει 8ῖαν. Οἴἶτορ. τῶν 
μικρὸν ἔλαιον ὃ ἀλείψομαι 8ϊαν. Μοίᾳ. : 

ΠΙ. πρὸς αὐτὴν] μαῦρες ΠιΡ --- (οάεχ ὅγτ. ἌΝ Δεῦρο) δεύρω 
(ἔς 41101) 2ες. . πορεύς Αγπ,. τ᾿. Απῃ. Ἐά, 
ΧΙ, 44» τό, γ4,) τού, 120, 1349 1 ς8, 244, 24ς, 246. ΑἸεχ. σεαυ- 

τῇ αὐτῇ ΑΙά, σοι Ατηι. 1. Ασπι. Εά. σκεύη 13} αγίεια το, 82, 
ἴοϑ. Οοιυρὶ. ἀγγία ([ς) 93. α Θεοῖ. ἔξωθεν] α 246. Ατη). τ- 
Απη. Εά. ἔξωϑεν---γειτόνων)] παρα τῶν γητωνων ἔξωθεν 24ς. 
παρὰ τυάντων] α ταϑΐων ΧΙ. Βαδεῖ τσάντων 'π οβαγαξξ. πύμοτς Αἴενυ. 

τῶν γειτόνων) -ἰ- σου ΧΙ, 44, ς 5) τό, 64, γ4, 92, τού, τοϑ, ττο, 120, 
1219) 123) 134) 144, 216, 242) 243,) 2449 247. Οομρ!]. Αἰά, ΑἸοχ. 
(δι. Νὶς. τῶν γιτονὼν σὰ 93: σκχεύη--ὀλιγώσῃς] καὶ ινὰ μὴ ολι. 
γωσὴς 44. καὶ ινῷ μὴ ολιγωσεις τιο6. σκεύη κενὰ] σκεψὴ καίνα 
ζ2.) 719) 110) 1219) 144. καινὰ 24ζ. σκεύη κενῶ, μὴ] σκενὴ καὶ ἐνῷ 
μὴ 745 120, 134. μὴ ὀλιγώρῃς] μη ϑεασης 19, 108. μη ολγωμ 
ρησης 5.2. μὴ ολιγωσὴ τό, 246. καὶ μὴ ὁλίασης (ἢς) 82. ργαπε. 

καὶ 93, 123. (ηηρὶ. ΑἸὰ, Αἰτη. :. Απῃ. 4. Οθοσς. 
ΙΝ. ἀποκλείσεις] ἀποκλειση 44. αποχλεισὴς 93» τού, 242. ΑΙβ. 

τὴν ϑύραν] τὴν ϑυρα (ἔς Το. {δ4.) 1445) 242. 
καΐα σαντῆς τ21. 

ὠποχεεῖς ὠπὸ τὸ ἐλαίου σε εἰς πάντα τὰ σκεύη Οεοτς. ὥς, ὨΠ] σκεύη 
ὠποχεεῖς} ἐκχεεῖς 19, 82, 93, 123. ἀποχεε 44ξ. 

εἰς] εἰς τοαϑα 24). Οοάεχ ϑγυτ, Ῥαυΐ, (9:0 "Κ. 
(ΑἸεχ. ουπὶ εἰς ἴῃ οδᾶγ. τηΐμοσε) τῶ σκεύη] τὰ αγίεια το, 82, 93. 
Οοπρὶ. πάντα σχεύη ἕως πληρωθῶσιν Αττη. τ. Ατη!. ἙΕά. ταῦτα) 

λα Ἄχγπ. 1. Απῃ. Ἑᾳ. 
τὸ πληρωϑὲν] τὸ περισσον 19, 193. κ Ατπ). 1, Ασπῃ. Εά. τὰ τῦληρω- 

ὠρεῖς] -ξ- καὶ αὐτὸ εκ ἀπορήσεις ς ςγ71.24ς. Ἔ κἂι 
αὐτὼ κκ αἀποςήσεις καὶ ἐποίησεν «τως τς8, “Ἐ καὶ αὐτῳ ἐκ ἀποςήσεις 
244. τηᾶτρ. -Ἐ καὶ αὐτὸ οὐκ ἀποςησης 246. 

Ν. παρ᾽ αὐτα) -[ καὶ ἐποιῆσεν ατως ΧΙ, ςς, ςό, (64. [ιὉ 5.) 74, τοό, 
110, 120, 134) 1445) 243, 244, 24.50247. ΑΙά, εοτρ. διδν. -Ἐ εβάςπι, 

ἢπὸ καὶ, 246. ἀπ᾽ αὐτου ἡ γυνὴ καὶ ἐποιῆσεν τως 10) 82, 93» 108. 

Οοπιρὶ. -Ἐ καὶ ἐποίει 5στὼ 44-.: απ' ἀντὰ καὶ ἐποιῆσεν τως ς2, 92, 
123, 236, 242. δῖ. Νίς. απ᾿ αὐτῇ ἡ γυνὴ τς8, ἀπ᾽ αὐτῷ Αἴεχ. 
καϑ' ἑαυτῆς] εφ᾽ εαὐΐην 10, 82, 93, τοϑ. Οομηρ!. κατ᾽ αὐτῆς ςό, 244, 
24,246. καϑ' αὐτης 1:8. ΑΙεκ. καὶ κατῶ τῶν νἱῶν αὐτῆς] α ΧΙ. 
καὶ ἐπι τὰ τεχνὰ αὐΐης το, 82, 93: ιοϑ. Οὐομηρὶ. κα καΐα 247. υἱῶν 
αὐτῆς] νιων εαὐΐης ς6. ΑΙεχ. αὐτοὶ ὶ προσήγίιζο»] και ἄντοι προσῆγον 

19» 82, 93, τοϑ. Οοπιρί. καὶ αὐτοὶ προσέφερον δίαν. Οἴἶτορ. αὐτοὶ 
προσέφερον δῖαν. Μοίᾳ. πρὸς αὐτὴν] αὐτῇ 19, 82, 93. Οὐρὶ]. αὐῇα 
108. αὶ τρος 168. καὶ αὐτὴ] αὐτὴ δὲ δῖαν. Μοίᾳ. 
ἐπέχεεν] καὶ ἐπέχεον μετ᾽ αὐτῆς ϑἷᾶΑν.  Οἰἶτορ. 

ἐλαιον 10, 82, 93, τοϑ. Οοτρὶ. 

ἐπέχεεν) ἐνέχεεν τὸ 
ἕως ἐπλήσϑησαν] ὡς ἐχλησϑησαν 

44. εως ἐπληρωϑησαν γι. τὸ ̓ἐπλησϑη 123. 144) 2369 242. (Δἴ. 

Νῖίς. εὡς ἐἔπλῆσεν 24ζ. ἕως ἐπλησϑ. τ΄. σχεύη] καὶ ἐγένετο ὡς εἐπ- 
ληρωδὴ παϊα τὰ αγίεια 19, 93» 108. (οπιρὶ, ῆς, ηπἰῇ ἐπληρωϑησαν, 

82. καὶ ἐγένετο ὡς ἐπλήσϑησαν τὰ σκεύη Οεοτρ. ἔς} ηἰα πάντα τὼ 

σχεύη, ϑῖᾶν. Μοίᾳ. καὶ ὡς ἐπλήσϑησαν παύΐα τὰ σκεύη δίαν. Οἴἶτοξ. 

ΝΙ. Καὶ εἶπε] καὶ εἶπαν 246. ᾿Εγγίσατε--τὸ σκεῦος] ἐγγί- 

σᾶτε πρὸς μὲ καὶ ἄλλο σκεῦος Ατη. τ. Ατπι. Ἐά.. ἔτι πρὸς μὲ} 

τρος μὲ ετι ΧΙ, 44) 74. 92, τού, 120, 121; 1235) 134) 144ν2306, 242. 

Ὁ. Νίο. μοι τον τοϑ. Οοπηρὶ. μοι ετὶ 82, 93. λα ετὶ 246. τὸ 
σχεῦος}] κα τὸ ΧΙ, 195 44 ς6, 64, 71, 74) 82) 927 937) τού, το8,) 119; 

αἴτησαι) αἰτήσον 11," 

{, Ἵ 

, 323. 
καὶ αὐτὴ 

.-..Ἅἅ.- 

Πρ ΒΒ π΄ 



ἊΝ 

.Ο ομρὶ. 

.Νοίῃ. , ι 
τας υἱὰς σὰ 24ς. τοῖς δανείςεσι σε ϑίᾶν. Οἶτον. τῷ δανειςἢ σε 851αν. 

, ᾿φήσεσϑε) ζησονται 93- 

ΒΑΣΙΛΈΕΈΙΩΝ' Δ. 

ὑός ὔ ᾧ ἠδ δὼ ᾿ Ἦν ε " ρε “., 54 6 δ ἈΝ ξλ ὃν .. Σ» ᾽’ - - 

τῷ ἀγϑρώπῳ τῇ Θεδ' χαὶ εἰπὲν Ελισαίε, Δεῦρο χαὶ ἀπόδε τὸ ἔλαιον, χαὶ ἀποτίσεις τς Τόχους 

Ὶ σὺ χαὶ οἱ υἱοί σα ζήσεσϑε ἐν τῷ ἐπιλοίπῳ ἐλαίῳ. Καὶ ἐγένετο ἡμέρα, καὶ διέξη Ἕλι-. 8, σδ, χαὶ σὺ χαὶ οἱ υἱοί σα ζησεσν! ᾧ ἐπ , ες , χὰ . 8 
. . ρο ’ "2 ΄ ρ. . Ν 3 Σ) 2) ς 

σαιὲ εἰς Σωμᾶν, καὶ ἐχεῖ γυνὴ μεγάλη, καὶ ἐχράτησεν αὐτον φαγεῖν ἄρτον' χαὶϊ ἐγένε]ο ἀφ᾽ ἷκα.. 
φῷ ρῳ ρ ῪῚ, εὰ ε Ν ΟΝ Ν 4 δι 

γΒ τῇ εἰσπορεύεσθαι αὐτὸν, ἐξέχλινε. τῇ ἐχεῖ φαγεῖν. Καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ πρὸς τὸν ἄγδρα αὐτῆς, 
᾿ ᾿Ξ ῥῷ »}ὶ)Σ3ος, 6 ’ 9 39 ε φ᾿ ΄ 7 

Ἰδὲ δὴ ἔγνων ὅτι ἄνθρωπος τῇ! Θεξ ἅγιος ὅτος διαπορεύεται ἐφ᾽ ἡμᾶς διαπαντός. Ποιήσωμεν δὴ 
᾿ " ρ, » "»" ρ ΄ ἯΝ ΄ Ν Δ΄, Ν 

αὐτῷ ὑπερῷον τόπον μιχρὸν, καὶ ϑῶμεν αὐτῷ ἐχεῖ κλίνην, καὶ τράπεζαν, χαὶ δίφρον, καὶ λυχνίαγ' 
“«-“ἷ«ωΨἉυῃ ΕῚ ἴω 9 7 ΝΝ ξςξ .Ὁ 2 ρο. 3 ρο Κ Ν᾿, 9. »Ὅ ς ᾳ 9. “- 9 

χαὶ ἐςαι ἐν τῷ εἰσπορεύεσθαι πρὸς ἡμᾶς, χαὶ ἔχχλιγεῖ ἔχει. αὶ ἔγέγετο ἡμέρα, χαὶ εἰσηλνϑεν 
Φ. μ᾽ ͵Ν γ»γῳΖ 3 κν ε ων ν᾿. 2 ,9. .3᾽ Καὶ εἶ, Ν Γ' Ν ἣ ἐτν κὐ ὦ 

ἐχεὶ, χαὶ ἐξέχλινεν εἰς τὸ ὑπέρῳον, χαὶ ἐχκοιμήϑη ἔχειί. αἱ εἰπε προς Γιεςζι τὸ «παιδάριον αὐ- 
ον ΡΦ ΄ ’ Ν ΄ ΄ : Ν 2. 4 ϑ,ΧΝ Ν ἃ» 39. » 3 “Ὁ ν, «τ 

τῇ, Κάλεσόν μοι τὴν Σωμανίτιν ταὺὑτην' χα! ἐχάλεσεν αὐτὴν, χα! ἐξ ἐνωπίον αὑτ. Καὶ εἶπεν 
ροὸ "τ 3 ζω ἰδ ἂν ’ὔ’ ξ΄ [ο] ρὸ 

αὐτῷ, Εἶπον δὴ πρὸς αὐτὴν, Ιδὲ ἐξέξησας ἡμῖν πᾶσαν τὴν ἔχςασιν ταύτην, τί δεῖ ποιῆσαί σοι. 
 ΄ ἴω 7 ε ἍΝ, 4.» 3 φῳ 

εἰ ἔςι λόγος σοι πρὸς τὸν βασιλέα, ἢ πρὸς τὸν ἄρχοντα τὴς δυνάμεως ; ἡ δὲ εἶπεν, ᾽ν μέσῳ τῷ 
- : 3 δι. κ᾿ ᾿ Ν Ἢ ᾿ ΄ 'λαξ ἐγώ εἰμι οἰκῶ. Καὶ εἶπε πτρὸς Τιεζὶ, Τί 

121) 123) 114) 144, 118, 216, 242, 24ς,) 246. (οπιρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. 

Ὁ αϊ. Νὶς. καὶ εἶπον] καὶ εἰπὲν τοῦ. καὶ εἶπον---σχεῦος 49] 

᾽α Οὐ ἰηϊογηιοὰ. 54). Οὐκ ἕξιν ἔτι σκεῦος] α ἐτι 246. οὐκ ἔςιν 
ἄλλο σκεῦος Αται. τ. Απῃ. Εά. ἔτι σκεῦος] ετι ἀγίειον το, 84, τοϑ. 
᾿Οομηρὶ. αγίεον 93. αετι 1.8. καὶ ἔρη] καὶ ἐς 242. καὶ ἔρη 
«τὸ ἔλαιον] αὶ 71. 

ΨΙΙ. Καὶ ἤλϑε] καὶ παραγίνεται το, 85, 93, τοϑ. (οπηρ!. καὶ 

᾿λϑαν 119. χαὶ ηλϑὸν 242. καὶ ὠνίξη ΑΙεχκ. καὶ ἀπήγί[ελε) 
ι και (46. - ἀπήγίειλε] ἀπαγίελει 19, 82. ανηγίειλε 44, ςς, 64, 
.γ4.) τοῦ, 119, 120, 123, 144) τς8, 226, 24, 24). ΑἸά. Οατ, Νίς. 

απαγίελλη 93. ἀπαγίελλει το8. ανηγίδιλαν 242. παρχγγίλλει 
τῷ ἀνθρώπῳ] Κυριῳ 11. καὶ εἶπεν Ἑλισαιὲ] ὁ δὲ εἰπεν 

αὐτῇ 8.2, 93, τοϑ. Οοπιρί. ἰιαδεῖ Ἕλισ. ΤῸ --- Οοάεχ ὅγγ. Ῥαγζ, 
-Δεῦρο] πορεὺς το, 82, 93, 108. (οπιρ]. 8[αν. ἔρχου Αττη, τ. Ασῃηι. 
(4. καὶ ἀπόδον] καὶ ἀποδος το. καὶ ἀποδὼ 24ς. κα κἀὶ Απη, 1. 
Αχσαι. Ἐά. Θθοτζ. τὸ ἔλαιον] τῦτο τὸ ἔλαιον Οδογρ. 8[4ν. 

«τἴσεις) αποτίσον το, 82, 92. (1ο8. υἱ νἱἀεῖυγ.) Οοτηρ!. οἰπότιε ϑίαν. 
᾿ σὰς τόκες σου] τὸ δάνειον 10, 82, 93. τό8, τς 8. Οοπιρὶ. 

"Μοίᾳ. . καὶ οἱ υἱοί σου} α οἱ ΑἸεκ. 
ἐν᾿ τ. ἐπιλ. ἐλαίῳ] ἐπὸ τῇ ἐπιλοίπε ἐλαίε Οεοτρ. δίαν. ἐπιλοίπῳ] 
υπολοιπῳ ΧΙ, τό, (64. πηαγρ.) 71. 92, τού, 120, 123, 134, 144, 1τς8, 
«236, 242, 243; 246. ΑἸά. Αἰεχ. (αἱ. Νίς. ἐπιλοίπῳ ἐλαίῳ] κατα- 
λοιπω το, 93, 108. (οπιρί.. υπολοιίπὼ τῷ ἐλαιξ 74. ᾿νπολοιπὼ εἐλαις 
«Φλς. μαδεῖ ἐλᾶιῳ {Ὁ --- (άεχ ὅ5γγ. Ῥδγ. 
ΗΠ. Καὶ ἐγένετό ἡμέρα] καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ Οεούς. δῖαν. 

. διίξη} διηλϑὲν 10. 93. τοϑ." ΟΟταρί. εδη 134. ςογ. Σωμῶν] Σου- 
“μὰν (11. τπιάγρ. υἱ Εά.) 74, 82, 92, 120, 123».1345» 144, 242. (αἵ, Νίς. 

'Σιωμαμ, 111. Σωναμι ΧΙ. Θυμὰᾶν 445 τού. ᾿ Σωναμ᾽ τ19. (οπιρὶ. 

Αἰεχ. Σωμνὼ Αττ. 1. Ατγηι. ἘΔ. Σιλὼ Οοάεχ ὅγγ. Ραγιγὴξ γυνὴ 
μεγάλη) ἣν γυνὴ μία μεγάλη Απ. σ:. Ασπὶ. Εά. ἐκράτησεν] ἐκρα- 

,ταίωσεν 9,.. καὶ ἐγένετο 2] 236. καὶ ἐγένετο ὅζο. δὰ ἔη. ςοπ).} 
ὦ ᾿Ὶ ’ , Ὁ 

«καὶ ἐγένξϊο αὐτῷ εἰσπορεύεσϑαι καὶ ἐκπορεύεσθαι ἐξ ἱκανξ καὶ ἐξέκλινεν 

κεῖ τῷ φαγεῖν ἄρτον ϑῖίδν. ὄαπισυε ὕγεφισπίεν ἐπα "γαηβτγεί, ἀϊνεγίεδαι 

“αἱ ἐαη μί τονριδάεγε ραπόσι. Μαϊρ. ἀφ᾽ ἱκανΒ} αφ᾽ ἱκανξ καιρξ 

ΚΑτηι. τ᾿. πη. Ἐά. τὸ εἰσπορεύεσθαι!) τὰ ἐχπορενεσϑαι ςό, 71, 
τςϑ, 236, 246. τὸ εἰσπορευεσϑαι, 24ς. τῇ εἰσπορεύεσϑαι αὐτὸν] 
Ἔ καὶ αφ᾽ ἵκανε τὸ ἐκπορενεσϑαι αὐον ΧΙ, ς2, 747) 92), 110, 121, 134, 
144. 245. (λϊ. Νίς. εν τω διαπορενεσϑαι αὐον τ9, 93, τοϑ. Οοπιρὶ. 
ἐν τῷ εἰσπορεύεσθαι αὐτὸν ἐκεῖσε Ατπν. 1. Αἰτῃ. Εά. ἐξέκλινε] ργα- 
ταϊττ, καὶ ς8, ἐς, 123) 216, 242, 24ς, 246. (αἴ. ΝΊς. ἐξέκλινεν αὖ- 
τὸν Οοπηρί. τῇ ἐκεῖ φαγεῖν] φαγειν αὐἴον 44. τὰ ἐκφαγειν ςς. τα 
φαγεῖν ἔκει ςό, 446, 247. τοῦ φαγεῖν ἔκεῖ ἄρτον 64. α του 93. Εχει 

φαγεῖν ἀρτον τοϑ. τὸ φαγεῖν ἀρτὸν ἔχέὶ 119. ἔχει φαγὴν 24ς. φα- 
γεῖν ἄρτος Οοταρὶ. α ἐκεῖ Αἴεχ. τῷ φαγεῖν καὶ ποιεῖν Αττη. 1. Αγπι. 
Ἑά. . φαγεῖν] -ξ- ἀρτον το. ΑἸά. 

1Χ. ᾿ἸΙϑὲ δὴ] α δὴ 44. Ἰδὲ δὴ ὅτε. δὰ ἔη. οοῃ,.] ἰδὲ δὴ ἄνϑρω- 
πὸς τοῦ Θεοῦ μέγας παραγίνεται πρὸς ἡμᾶς Ὀϊάγτη. ἀς Τηΐη. 66. 
᾿Ιδὲ δὴ ἔγνων] οἶδα Ατπι. τ. Αὐτὰ. Ἐά, ἔγνων ὅτι] οἰδα οτι το, 93, 
1τοϑ. Οομρὶ. ἔγνωκα ὅτι ΑΙεχ. ὅτι ἄνθρωπος ---ὅτος ὅτι ὁ ἀνὴρ 
τῷ Θεὰ ἅγιός ἐξὶν Ατπι. 1. Αγ, 4, ὅτι ὁ ἄνθρωπος ὅτος τὸῦ Θεῖ 
ἅγιός ἐριν Οεοτρ. ἅγιος ἔτος]. ὥγιος 82. ΤΙ. 93, τοϑ, Οομερὶ. 
λὅτος 118. διαπορ. ἱφ᾽ ἡμᾶς διαπαντός] χαὶ ὁδὸς αὐτῷ ἐφ᾽ ἡμᾶς 

. 

ἄχος. 

"“ ἰω 39 ,Ὁ Ν Ὃἥ ἈΝ ΄ 

δεῖ ποιῆσαι αὐτῇ; καὶ εἶπε Γιεζὶ τὸ παιδάριον 

ἐφ᾽ ἡμᾶς} -Ἐ καὶ ((εὰ ρυπένὶ5. ποιαῖ, εαάεπι τ.) 144. 
. Βαθεῖ ἴῃ οδμαγδέϊ. πιϊπογε ΑἸθχ. 

Χ. Ποιήσωμεν δὴ] τοοιησωμὲν ἐν 247. κα δὴ Απη, 1. Απῃ, Εά, 
ὑπερῷον τόπον μικρὸν] ὑπερῷον ἕν μικρὸν Ατηϊ. 1. Απῇ. Εὴ, τόπον 
μικρὸν] α τοπον 93» τοϑ. Ο(οπηρὶ. καὶ ϑῶμεν αὐτῷ} καὶ αντῳ 110. 
αὐτῷ ἐκεῖ κλίνην] ἐν αὐτῷ κλίνην ΑΥπ. 1. Αγπη. Εά. ἐκεῖ 1], 82. 

ἐν τῷ εἰσπορεύεσψαι) ἐν τω ἐρχεσϑαὶ 19. εν τῶ αὐἦον ἐρχεσϑαι 91, 
1οϑ. ΟοτηρΙ. ἐν τω ἐχπορενεσϑαι 24ς. εἰς τὸ εἰσπορεύεσϑαι Αἰά, 
πρὸς ἡμᾶς] ἐφ᾽ ἡμᾶς 64. καὶ ἐκκλινεῖ) α καὶ 44) 74. 

ΧΙ. Καὶ ἐγένετο ἡμέρα] κ 247. ἡμέρα] ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ Οεοτς. 
δίαν. καὶ εἰσῆλθεν) και ἔχεται Ελισ. το, 93, το8. ΟοτρΙ. εἰσ- 
ἢλϑεν ἔχεῖ ) έκει 44. ἦλϑεν ἐκεῖ Απ. τ. Αἴτη. Εά, καὶ ἐξέκλινεν] 

καὶ εἰσῆλθεν Απῃ. 1. Απη. Ἐά, εἰς τὸ ὑπερῶον) εἰς ςς. 
ΧΙ. Καὶ εἶπε] - Ἐλισ. 93, τοϑ. Οοπιρὶ. Γιεζ!] Γμζη (ἔς 

ΡοΙξε8) 44, 93. 1οό, 242, (24ς. ρίυες Γιεζει.) 447. ΓΙιεζ (ἔς ἰπξα) 
ςς. Γμξει (ἢς ροῖξεα) 64, ται. Αἰά. Αἴεχ. Γεζι τῶο. τὸ σαι- 
δάριον αὐτῷ τὸν τσαιδα αντὰ 93, 242ὦ.0. Καλεσόν μοι] α μοι 91, 
τοϑ. Οοπιρὶ. μαθεῖ μοι Ὁ --- Οοάεχ ὅγγ, Ῥα, Σωμανίτιν] Σε- 
μᾶνιτην 111,82,.245. Σομανιτιν (ἢς 1η:{8) 445 74.592, τού, 120, 123, 
134) 144) 236. ΑἸΙά. (αι. Νῖς: Σωμανειτὴν 92,:. Σωμανιτὴν 24ς. 

Σωναμίτην Οοπμρὶ. Σεμανίτιν (ῆς ροίεεα) Αἰες. δϊδν. Οἴἶτορ. 
ἐκάλεσεν αὐτὴν] - Γιζει 93: ὁ Γηξι 1ο8. κα 24ς. 

ΧΙΠ. Καὶ εἶπεν--- Ἰδὲ} καὶ εἶπεν αὐτὴ ιδὰ 44. 
᾿δαριῳ τοϑ. Οοπιρὶ. Ατπι. ᾿. Απτ. 4, Εἶπον δὴ] εἰπε 93, τοβ. 
Οοπαρὶ. κα δὴ Απῇ. τ. Αγπ). Ἐά. Ἰδὲ ἐξες.] ἰδὲ δὴ ἐζες. 24ς. 
ἐξίςησας] ἐξεταξας το, 71, τοϑ8. (οπιρί. εἐταξας ςς. εξεταξες 93. 

διαπαντός] 

Ἁ 
χαὶι 

ΠῚ 

αὐτῷ) τῳ παι- 

φφν» [ ι ’ 4 ο0 “Ὁ ΝῪ ς.ς, “. 

ἐξίςησας---ταύτην] ἐδιακόνησας ἡμῖν σασὰς τας ἡμέρας ταυτᾶς δἷδνυ. .᾿" ᾿ 

Οἶἶτοσ. ἡμῖν] ἡμας 1Π|| 92, 123, 236, 442. (αἵ. Νὶς. 
Ροηΐϊ ροίξ ταυτὴν 71. πτσᾶσαν τὴν ἔκςασιν) τὴν πασαν εγκΐησιν 11. 
τὴν πάσαν ἐχξασιν 82. τὴν ἔχγασιν ταύτην] α ταύτην Οδοῦς. ἔχι 

ςασιν} εξοδον 44. εκταξιν ςό, 93, τοῦ, 246. (οπηρ. τί δεῖ] τι 
δὴ τ34. τί δεῖ μὲ δῖαν. Οὗτορ. τί δεῖ τοοιῆσαί σοι] τι πτοιησωμεν 
σοι 19593. τι δὴ ποιησω σοι 71, τού. τι ποιησομεν σοι! τοϑ. (οπηρΐ. 
εἰ ἔςι] ἢ ἐρὶν 24ς. εἰ ἔςι λόγος σοι] εἴ τίς ἐςί σοι λόγος Ομ γίοί, 1]. 

489. εἰ εἰσὶ λόγοι τινες Ατπι. τ. Ατην. Ἑά. 
64, 24ς, 247. λογος λαλῆσαι 93. σοι λογος λάλησαι τοβ. Ομ. 

λογος σου 242. ἢ προς] καὶ εἰ πρὸς Ατηι. 1. Αγη. Εα. σρὸς 

τὸν ἄρχοντα] α τὸν τού. τρὸς τὲς ἄρχονϊας ΑἸά. τῆς δυνάμεως] 

Ἔ ταντης τό. ἡ δὲ εἶπεν) -Ἐ οὐχ ἐξιν 10, τό, 6. 93, 108, 18, 
243) 244, 24ς. Οεοτν. δῖαν. - εδάσῃ Διὰ --- Οοάεχ ϑγτ. Ῥαγ. “χκ ᾿ -᾿ 

ἐςὶν γ1. καὶ αὐτὴ λέγει Ατπι. τ. Αγπι. Εά. ἐν μέσῳ---οἰκῷ} ἐπ πιέ- 

ἀϊο ρορωὶὶ νιοὶ ἐρο ἀαόϊ᾽ιο. Οτῖροπ. ἵ. 580. ἔς, ἢπε εγο,) αν. εὸ ἐπ 

"πράϊο ρορωϊὶ πιοὶ ἀαῤἑ!ο, ΒΙΌΪ. Βομετη. Μεϊδπ το. τῇ λαξ] τῷ λας 
μᾶ ΧΙ, 19, 44, ςύ, 64, 74, 82, 93, τού, 120, 123; 134» 144) 242) 943, 
24ς, 46. (οπιρὶ. ΑΙεχ. (αι. Νῖς. Οδοῦρ. ϑδν. τὼ λαὼ μου ξζ. 

τῳ λαῳ 247. ἐγώ εἰμι οἰκῶ) ἐγω κατοικὼ 19, 93, 108, 242. (πη. 
Ταξοάοτεῖ. Ο. τς. ἱπ 4 εξ. κα εἰμὲ' 1ῶο, 236, 2432. εἰμι ἐγὼ οιχῶ 
ησυχαζεσα τς8. ἐγώ εἰμι οἰχῶ ἡσυχάζεσα ΑΙά. εἰμὲ ἐγὼ οἰκῶ 
ΑΙἰεχ. οἰκῶ) ησυχαφεσα τ6, 246. -ξ ησυχαζεσα 64. οιχὼν τού. 
οἰχῆσα 24ξ.  πύ , 

ΧΙΝ. Καὶ εἶπε] - Ἐλισ, 93, τοϑ. Οοιηρὶ. 
8:2, 24ς. Αἰεχι Απῃ. 1. Απῃ. ΕἘἀά. τὸ παιδάριον αὐτε ΧΙ, 74» 93» 
τού, 120, 121») 134) 1445236, 242. προς Γμεζει τὸ παιδάριον αντε 

ξρέ Αστιν. τ. [0 ἤης ἐρὶ, Αγ. Εά. Ργαυηίις, ὃς Οδογρ. δίδν. Οἷἶγορ. 9 119. πρὸς τον Γιεζι τὸ παιδάριον αὐΐα 123. (αι, Νίος. προς Γ ἐζ6 

ΚΕΦ 
΄ “᾿ ΝΗ .“2ἑ͵ὄξεῈῖὃ ιν ν,»Ψὦ͵ῳώῳ - ς ὃς : 

μὲ τὸ σχεῦος" χαὶ εἶπον αὐτῆ, Οὐχ ἔςιν ἔτι σχεῦος" χαὶ ἔςη τὸ ἕλχιον. Καὶ ἦλϑε, χαὶ ἀπήγ[ειλε 
ΤᾺ 

πᾶσαν) - - 

λόγος σοι} Ττ, 44, - ΄ 

πρὸς Γιεζ)] ΑἹ], 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ. ΚΕΦ. ΙΝ. 

β 
2.“ Ν ΄ εν Ξν 5.»ϑ Ὁ ΝΕ ΣΧ. “. ΄ ν 9 

15. ἄυτϑ, Καὶ μάλα υἱὸς οὐκ ἔςιν αὐτῇ" χαὶ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς πρεσξύτης. Καὶ ἐχάλεσεν αὐτὴν, χαὶ Ι Ν Νὴ ΜΝ 2 ΝΝ Ν " ε ξι " λισαιε πρὸς αὐτὴν, Εἰς τὸν χαιρον τᾶτον, ὡς ἡ ὥρα, ζῶσα -- Ν » .“΄., ἘΝ φ ν ἡ“ Ν ΝᾺ 
" 2 

17. σὺ, πσεριειληφυΐα υἱόν" ἡ δὲ εἶπε, Μὴ χύριε, μὴ διαψεύση τὴν δόλην σου. Καὶ ἐν γαςρὶ ἕλα- Ϊ 
κε Ν Ν»Ψ» ΕΝ 3 Ν ρ᾿ : ρ, Σ ΄ 

δεν ἣ γυνὴ, χαὶ ἔτεχεν υἱὸν εἰς τὸν χαιρὸν τῶτον, ὡς ἡ ὥρα, ζῶσα, ὡς ἐλάλησε πρὸς αὐτὴν Ἕλι- ’ὔ’ ῪΗ-ᾳ ε ΄ ᾿ς 7 
7 

ζω 
΄ ρ 

18. σαιξ. ᾿ Καὶ ἡἠδούνϑη τὸ παιδάριον" χαὶ ἐγένετο ἡνγίχα ἐξῆλϑε πρὸς τὸν πατέρα αὐτῷ πρὸς τοὺς 

33 . δ Ν ΄ "» 16. ἐφ! σαροα τὴν ϑύραν. Καὶ εἶπεν Ἕ 

9 (ζι Κ Ν  Ω» Ν Νὴ ΄ 39. ᾿“Ὁ Ν ΄ Ν Γ᾿ Ἂν ἂν μα 

[9. Ψερίζοντας, Καὶ εἶπε πρὸς τὸν πατέρα αὐτὸ, Τὴν χεφαλήν μου, τὴν χεφαλήν μου" χαὶ εἶπε τῷ ς΄ Ϊ, 2 κ Ν Ν ΄ “ 
ς 2. Ὁ 

20. παιδαρίῳ, Αρον αὑτὸν πρὸς τὴν μητέρᾳ αὐτῇ. Καὶ ἦρεν αὐτὸν πρὸς τὴν μητέρα αὐὖτξ, χαὶ 3 ᾽ » Ν " ᾿ ΄ »οο » : 5 Ὄν 
21. ἐχοιμήνη ἐπὶ τῶν γονάτων αὐτῆς ἕως μεσημξρίας, χαὶ ἀπέϑανε. Καὶ ἀγήνεγχεν αὐτὸν, χαὶ ἐχοΐ.. 93..νΝ ΝΣ Ν ᾽΄ “ 2 ρ᾿ ἴω 

», “ς᾽. »“"", 

22. μισεν αὑτὸν ἐπὶ τὴν χλίνην τῷ αγϑρώπου τῇ Θεβ' χαὶ ἀπέχλεισε χατ' αὐυτδ, χαὶ ἐξῆλθε, Καὶ » Ἷλ Ν χγὸ » μ᾿ Ν ,Ψ 9 7 ΄ ἃ » ΄ Ν ΄, π ῷ, τῶρ ὁ Ν 

 ξζάλεσε τὸν ἄγόρα αὐτῆς, χαὶ εἶπεν, ᾿Απόςειλον δή μοι ἐν τῶν “παιδαρίων χαὶ μίαν τῶν ὄνων, χαὶ ἰδ Φ ΝΞ, ἐ ’ ωὴ ἴω 2 
" ᾿ ΄ ν Μ 

ἵ 

23. δραμᾶμαι ἕως τῷ ἀγϑρώπου τῇ Θεξ, χαὶ ἐπιςρέψω. Καὶ εἶπε, Τί ὅτι σὺ πορεύη πρὸς αὐτὸν " 
5" Ἢ 3 . ΄ δὲ ΄ ξξδ Β ε δὲ “" 3 », Ν 3 ΄ ῪΗ » ᾧ " Ἄ ἃς 

24. σήμερον! ὃ γεομήνια δὸε σάαξξατον" ἡ δὲ εἰπεν. ᾿ἰρηνη. Και ἐπέσαξε ΤῊΝ γον, χαὶϊὶ εἰπε πρὸς τὸ δ πο Σ,,» ΄ νιν» “2 " “ ὉΝ ΕΝ ω Ν ΄ 

παιδάριον αὑτῆς, Αγε, πορεύϑ, μὴ ἐπίσχῆς μοι τὰ ἐπιδῆναι ὅτι ἐὰν εἴπω σοι: δεῦρο χαὶ πορευσὴ -- 9: 

ἕν ᾿ 

--- 

-ς 93 ΄ Ν Ν 3 “" “,γ Μ΄ ᾿ χαὶ ἐλεύσῃ πρὸς τὸν ἄνθρωπον τῷ Θεβ εἰς ὅρος τὸ Καρμήλιον. 

(4101 υἱ 'π Ἐἀ.) τ ς8. Τί δεῖ] τι δὲ ΧΙ, τοϑ, 24ς. τι δὴ γι, τοῦ, 134. Γιεζὶ 25] Γιεδες (ῆς ἱπῆα) [19. τὸ παιδάριον αὐτξ] α ΧΙ, 44, 74, 92, τοό, 1 19, 120, 121. 1235) 134, 144.) 416, 242. (ΟΠΊΡΙ. (αἵ. Νὶς. α αὐς 93, τοβ, 244. Καὶ μάλα] , 44. ὄντωὸῤ (οὐεὲχ ὅγγ. Ραγ, δ[αν. υἱὸς οὐκ ἔχιν αὐτῇ] ἐκ ἐγιν χυτῇ νιὸς 10, 1ιοδ, (οΙηρ]. ἔς, πη! ὃ υἱος, 93. Βᾶδεῖ οὐκ ἐξιν ΠΡ --- Οσάεχ ϑγω 
Ῥαγ. ῥγαρπηῖῖ, ὅτι Αγγη. 1. Αγ. άι ἔςιν αὐτῇ] ἔριν ἐν αὐτῇ 246. ἔξι πραρ᾽ αὐτῇ 51.Δν. ὁ ονὴρ αὐτῆς} κλ ς.  ἐξὶ Ασα. 1. 
ται. Εά. πρεσθύτης] κκ εςὶ τρεσξυτης ξό, Ζᾷς, 3.46. ΑἸἰεχ. σὰπὶ ἐκ ἐξὶν ἱπίεγ Ὠηςοβ.) τρεσξυτερος Οοάεχ ὅ5γγ. Ῥασί, τὰ ξ. 

ΧΝ. Καὶ ἐκάλεσεν αὐτὴν] και εἶπεν Ἐλισαιε. καλεσον αὐτὴν και ἐχαλεσεὺ αὐΐην 19. ἤς, οπο ἔλισαιε, ς ξ, ςό, γ1,1ς8, 243, 244, 246. ΑΙεχ. Αγ, 1. Ασπη. Ἐά. δος. 5[αν. Μοίᾳ.. ἔς, ουπὶ Ἑλισσεαι ῬΓῸ 
Ελισαιε, 93. ὥς, οἷἢ Ελισεαι, τοϑ. ΟοχαρΙ. ρῥγβειηϊ, κάλεσον αὐτὴν 
247. καὶ εἶπεν' κάλεσον αὐτήν' ἐκάλεσεν αὐτὴν ΑΙάΔ, καὶ ἔς .] και 
ελϑεσα ἐξὴ 19, 1ο8. (οπηρί. χῶϊ ἐφὴ 45, 134, τς8, 244, 24ς, 246. 
ΑΙά. ΑἸεχ. (δὲ. Νίς. ἂς ἱπ Τέχιι: Εά4, Βοῆδηφ ἐδ Βοπῖᾶπα. παρὰ 
τὴν ϑύραν] -ξ- τὰ οἶκε το, 93: 'παᾶρὰ τὴν ϑυρα 24ς. 
ΧΙ. Ἑλισ. πρὸς αὐτὴν] ὥρος αὐΐην Ελισ. (εχ σοττ. υἱ ἰη ΕΑ.) 134. πρὸς αὐτὴν] καὶ 44. Εἰς τὸν καιρὸν--υἰόν} εἰς τὸν καιρὸν τοῦτον 
ἐν τῇ ὥρῳ ταύτῃ ἕξεις παῖδα Αττη. τ. Αττι. Εά. εἰς τὸν καιρὸν τῶτον, 
καὶ εἰς τὴν ὥραν ταύτην ἔσῃ ζῶσα, σὺ περιλήψεις υἱόν 51αν. Οἶτορ. 

᾿ Εἰς φὸν καιρὸν τδτον] εἰς τὸ βαρτυριον τατο καἾα τον καιρὸν τουτὸν 10, 93: ἔς, ἤμε τότον, το8.. ὡς ἡὶ ὥρα] ὡς ἡ ὥρα αὐτὴ το. ὡσει ὡρο; 
44» 5ῦ, 85, τού, 24ς. ὡσει ὡρα αὕτη 93. ὡς καὶ ὥρα αὕτη τοβ. Οομρὶ.. 
ὙΠεοάογει, Ο. 16. ἴῃ 4 στρ. ϑ8[αν. Μοίᾳ. ζῶσα σὺ] ξῶσα καὶ σὺ 
ΑΙά. σὺ, τεριειληφυῖα υἱόν] ὡς ελαλησε προς αὐΐην Ελισσαιε (ἴῃ 
1 ΔΥΡ.. Δ αἱ. π1. "): σὺ πσεριειληφυιᾶ νιον) τού. ΟΣ, ςοπι. {εη. τῖέρι- 
εἰληφυϊα } ῥγουλῖϊς. καὶ 91, τοϑ. καὶ συμπεριεεληφυῖα ΤΒεοάογοῖ, 
Ο. τ6. 'π 4 Ἀερ. περιλήψεις δῖαν. Μοΐῇ. καὶ δὲ εἶπε] καὶ αὐτὴ λέ- 
γει Ατη. τ. Αττη. Εα., Μὴ κύριε] μη κυριε μου 11, 44, 82, 24ς. 
μη κυριε ἄνθρωπε τῇ Θεξ 10, ς2, 92, 93, 123, 242. (οιηρὶ. Αἰεχ. (δ. 
ΝΙς, Ατπι. τ. Απῃ. ἘΔ. μη κυριε ἀνϑρωπε Θεὰ τοβ, 236. μὴ 
διαψεύσῃ}] μη ἐκγελασης 19, τοϑ. μη ἐχγελάση 03. (243. ταλγρ.) 
τὴν δώλην σ8} τῇ δελῃ σε τό, 1 ς8, 242, 246. ᾿ 
ΧΙ. Καὶ ἐν γαςρι--ουϊὸν] καὶ συνέλαξεν ἐν γαςρὶ ἡ γυνὴ υἱὸν καὶ 

ἔτεκεν δίαν. Οἶτορ. ἐν γαςρὶ ἔλαξεν] συνελαξεν 19,93: 1ο8. (ὐοπημί. 
ὡς ἡ ὥρα] ὡσει ὡρα τό, 82, 24ς. χαὶι εἰς ὥραν ταύτην 8αν. Οἴἶτορ. 
ζῶσα] “Ἢ σὺ περιειληφυιαὰ νιον 242. κα ϑίαν. Οἰδορ. τυρὸς αὐτὴν 
Ἑλισ.} Ελισ. ρος αὖτ. 246. 

ΧΝῚΠ. Καὶ ἡδρύνθη] και ηνδρυνϑὴ τό, 121. Αἰά, καὶ ἐδουνϑη 
74, 134. καὶ ἐγένετο) Ἢ ἥμερα ϑέρισμα το, το8. Οοπρὶ, -Ἐ ημε- 
ρα ϑέρισμος 93. ἡνίκα ἐξῆλϑε] καὶ εἐξηλϑὲε τὸ παιδάριον 10, 93, 
108. (οπρ. ἐξηλϑε] - τὸ παιδάριον ΧΙ, 44, ςξ, ςό, 64, γι, 74, 
95. τού, 119, 121) 123) 134, 144, 1ς8, 436, 242, 244,24, 246,247. 
ΑΙα, (δῖ. Νῖς. δῖαν. Οἷἶτοσ, -Ἑ αὐτὸς Ἄτην. τ. Ατπι. ΕΑ. ϑερί. 
ζοντας] ϑεριφονϊες τ44. ϑεριξας 242. 

ΧΙΧ. Καὶ εἶπε] α καὶ 44. Τὴν κεφαλὴν τπτομς 2] ἡ κεφαλή 
μου καὶ κεφαλή μα ἀλγεῖ Οεοτγ. ἡ κεφαλή με ὠλγεῖ δῖαν. ἤζαὴ εαρμὲ 
»εἰλὶ ἀἰοἶει, ἐἰοἶει παὶδὲ εαρμι. ΒΙΌ]. Βομεπι. Μεϊαπιτο. Τὴν χεφάλήν 
με 1} Ἔ ἄλγω το, 44, 82,93, 1ο8. ἡ κεφαλή μα (ἔς ἰηΐἴγ8) Αστη. τ. 
Απη. Ἐἀ. καρμε πιφίπ ἀοἶεο (ἢς Ῥοίεεα) γυϊξ. τὴν κεφαλήν μὲ 29] 

.λ 10, 44) 82, 92. τῷ παιδαρίῳ] - αὖτε 82, 93, 1ο8. ἾΑρον 
γο:. 1]. 

τ σὺ τό, 446. 
ρον] σημέρον πορευσῃ τῦρος αὑτὸν 82, τοϑ. ἔς, πἰῆ πορεύη, Οὐοπιρὶ. 

“Μηνια 93. ΓΒεοάούει, ]. οἷζ, 
ἐρὶ καὶ αὶ σάδξατον Ατπι. τ. Ατηι. Εά. καὶ δὲ σήμερον οὐ νεομηνία, 

τῆς] ἑαυτῆς ΑἸεκ. 
᾿Οἴἶτορ. μὴ ἐπίσχης μοι] ργρογηϊε. καὶ 82, 93») 1ο8. (ὐοπηρὶ. Αγη,. 1. 
«Ἀγηγ. Εα, 

᾿ἕως τοῦ μὴ εἰπεῖν σοι 19, 82, τοβ8, ἤς, ἤπε μὴ, (ογηῃρ!. 

᾿Γ(οπὶρί. . ορος 44. 

᾿μῆλον Αττη. Εὰ. 

Καὶ ἐπορεύθη χαὶ ἦλθεν ἕως τῇ 

αὐτὸν] ἀγε αὐτο 19. ἀπαγαγε αὐῇον 82. ἀπαγαγετε αὐῇον 93. αἀγα- Ὑε ἀντὸν τοϑ. (οπηρὶ. ἄρον αὐτὸ τς8. πρὸς τὴν μητέρα αὐτῷ 
λ 82. 
 ΧΧ, Καὶ ἥἤρεν---μητέρα αὐτῷ] αὶ οὐτη ἰηϊογπ)ρά, 11, τού, .43. Ὠδθεῖ ἴῃ οβαγαξξ. πηῖπογε ΑἸοχ. ἦρεν] ἀπήνεγκεν (πηαγρ, ηρεν) 64. 

εἰσήνεγκεν 82. ἦρεν αὐτὸν] ἡρεν αὐτο 19) κό, τις8, - και εἰσήνεγ- 
κεν ἀυἦον 91, τοϑ. ((οάεχ ϑγγ. ῬΑ. ΤᾺ} 56) Οοπρρὶ. πρὸς τὴν μη- τέρα αὐτξ} καὶ ἐπήνεγκεν αὐτὸ προς τὴν μήτερα αὐτὰ το. -ἰ- χαὶ ἡρεν αντον, Χαὶι εἰσήνεγκεν αὐΐον 82. καὶ ἐκοιμήϑη] ὁ δὲ ἐχοιμήϑη Θεοῖρ, καὶ ἐκοιμήϑη---μεσημέξρίας] καὶ ἐκαϑισεν αὖτο καὶ ΜΉΤΗρ αὐτῷ ἐπι τὰ 
γονατα αὐΐης ἑως τε μεσημξρινε το. ἢς, ηἰῆ εἐκαϑισεν αὐτὸν, 82, 93) 
τοϑ. (οιρὶ. ; 

ΧΧΙ. Καὶ ἀνήνεγκεν]. καὶ ἤνεγκεν ΑΙεχ, καὶ αὐτὴ ἀνήνεγκεν 
Οεοῦρ. Καὶ ἀνήνεγκεν---αὐτὸν ο"] αὐτὴ δὲ οἰνήνεγκχεν καὶ ἐχοίμησεν αὐτὸν δ[αν, Οἴἶτορς. αὐτὸν 1] αὐτὸ 44. 
Ἐκοιμῆσεν 935) 121) 134, 44ς, ΑἸά. Οδτ. Νίς. αὐτὸν 25] α 44 τό. Ἄπῃ. τ. ἄγη. ΕἘά, ἐπὶ τὴν κλίνην] ἐπι τῆς χλινῆς 1232. χαὶ ἀπ- 
ἔκλεισε] -ξ τὴν ϑυραν 82, τοΒ. Οοπιρὶ. καὶ ἔκλισεν ((.) τὴν ϑύραν 
93. καὶ ἐπέχλοσε 44. κατ᾽ αὐτῇ] ἐπ᾿ αὑτὸν 82, 93» 1ο8; «κατ᾽ αὐτὴν 248. ἐπ᾿ αὐτὴν ΟοπρΙ. καὶ ἐξῆλϑε] καὶ ἀπηλϑε 44, 1ς8. 

ΧΧΙΙ. Καὶ ἐκάλεσε] καὶ εκαλεσὲν ἡ γυνὴ 82, 91. 108. καὶ εἷ- πεν] καὶ εἶπεν αὐτῷ δῖαν. ᾿Απόςειλον δή μοι] ὠπόξιλόν μοι (Πο) 34ς. ἀπόρειλον πρὸς μὲ Ατπι. τ. Ατπι. 4. ἃν τῶν παιδαρίων] ἕν τι ἐκ τῶν τσαιδαρίων Ατπ). τ. Ατηη. Εά. ἣν ἐκ τῶν τραιδαρίων 8|αν. 
καὶ μίαν τῶν ὄνων] καὶ ὄνον μίαν ἐξ ὄνων Ατιη. τ. Ατπι. Εὰ, τῶν ὄνων] τῶν ἡμιόνων 19, 93) το8. τῶν οναϑων 247. καὶ ἐπιςρέψω] 
α 242. 

ΧΧΙΠ. Καὶ εἶπε] καὶ εἰπεν αὐτῇ ὁ ἀνὴρ αὐΐης 93, το. Τί ὅτι 
τ σήμερον] τί ὅτι ττορεύῃ πρὸς αὐτόν 8ῖαν. Οἴτορ. “Τί ὅτι σὺ] 

σὺ πορεύῃ] ΤΥ. 247. πορεύῃ τρὸς αὐτὸν σήμε- 

Ἦ, ΦΕΥ͂ καὶ ἐχοίμισεν καὶ 

τρὸς αὐτὸν σήμερον) σήμερον προς αὐ]ον 93. ΤΠροάογεί, ]. οἰ. οὐ 
νεομηνία ] εδὲ γεομηνια 64. κκαι οὐ νϑμηνιά 82, το. (ὐπ)ρΡ]. οὐ νου- 

οὐ νέομι. ἐδὲ σάξξατ.] ὅτι οὐ νεομηνία 

μῆτε σάξξατον 8ῖαν. Οἴτορ. 

93. 108. (ΟπΙΡ]. κα 5δὲ 247. 
ἰδὲ σάξβδατον] και οὐ σαδθχτον 82, ε ᾿ ἷ Ἀγερυδίος ἡ δὲ εἶπεν] εἰ δὲ εἶπεν 114. καὶ αὐτὴ 

"λέγει (υἵ 4181) Ατπι. σ. Ασω. ΕἘά. 
ΧΧΙΝ, Καὶ ἐπέσαξε] καὶ αὐτὴ ἐπέσαξε Ατπι. τ. Αττη. Ἐά. τὴν 

ὄνον} τὴν ἤμιονον 10,93, 1Ιοϑ. τὴν οναδὰ 247. - αὐτῆς 8[ην. πρὸς 
τὸ παιδάριον αὐτῆς] τῳ ταιδαριῳ αὐτῆς 85, 93, το. σοιρΙ. αὐ. 

τοορεύε] και τοβευε 82, 937) 1ο8. (ΟΠ,Ρ!. ϑίαν. 

τῇ ἐπιξῆναι] -᾿- με τοβ. (ομρΡΙ. ὅτι ἐὰν εἴπω σοι] 
ἕως τὰ μὲ εἰ- 

δεῦρο} 
ΝΜ ΤΕΥ σοι 93.. οτι εἰπὸν σοι 24ς.. εἴπω σοι] εἰπωσι 5.42. 

"Δ 19, 82, 93, 1οΒ. Οοτηρὶ. 5:αν. βαθεῖ ὧδ -- Οοάεχ συγ, Ῥαγῖ. 
᾿καὶ πορεύσῃ καὶ ἐλεύσῃ] καὶ πορεύε καὶ ἔλϑε 8[αν. Οἴἶτορ. ἢς, ἢπε 
᾿καὶ ρτίπιο, δῖαν. Μοίῃ. καὶ ἐλεύσῃ] α τό, 246.. καὶ ἐλευσει 93. 
εἰς ὅρος] εἰς τὸ ορος 11, 64, γ4, 93, τοϑ, 134. 1ς8, 236, 242, 546, 247.᾽ 

τὸ Καρμήλιον] Κάρμηλον Ατπη. 1. εἰς Καρ- 

ΧΧΝ. Καὶ ἐπορεύϑη] κα. 71) 24ς. 
88Ὲ 

Καὶ ἐπορεύϑη---τὸ ὄρος} 



ν᾿ 

ὰ 

; 

ς.ς 

ΒΑΣΙΛΕΙῺΝ Δ. 

Γιεζὶ τὸ παιδάριον αὐτῷ, ᾿Ιδὰ δὴ ἡ Σωμανίτις ἐχείνη. Νῦν δράμε εἰς ἀπαντὴν αὐτῆς, χαὶ ἐρεῖς, 

Ἡ εἰρήνη σοι; ἡ εἰρήνη τῷ ἀνδρί σου; ἡ εἰρήνη τῷ “«αιδαρίῳ; ἡ δὲ εἶπεν, Εἰρήνη. Καὶ ἦλϑε 

πρὸς Ἑλισαιὲ εἰς τὸ ὅρος, χαὶ ἐπελάξετο τῶν ποδῶν αὐτϑ' χαὶ ἤγπσεν Γιεζὶ ἀπώσασϑαι αὐτήν. 

χαὶ εἶπεν Ἑλισαιὲ, ΓΑφες αὐτὴν, ὅτι ἡ ψυχὴ αὐτῆς χατώδυνος αὐτῇ, χαὶ Κύριος ἀπέχρυψεν ἀπ’ 

ἐμξ χαὶ ἐχ ἀνήγ[ειλέ μοι. Ἡ δὲ εἶπε, Μὴ ἠτησάμην υἱὸν παρὰ τὰ χυρίου μου: ὅτι οὐχ εἶπα, 
Οὐ πλανήσεις μετ᾽ ἐμδ ; Καὶ εἶπεν Ἑλισαιὲ τῷ Γιεζὶ, Ζῶσαι τὴν ὀσφύν σου, χαὶ λάξε τὴν 
βαχτηρίαν μου ἐν τῇ χειρί σε, χαὶ δεῦρο, ὅτι ἐᾶν εὕρης ἄνδρα ἐκ εὐλογήσεις αὐτὸν, χαὶ ἐὰν εὐ. 

λογήση σε ἀνὴρ ἀκ ἀποχριϑήσῃ αὐτῳ' χαὶ ἐπιϑήσεις τὴν βαχτηρίαν μου ἐπὶ πρόσωπον τῇ “παι. 

δχαρίου. Καὶ εἶπεν ἡ μήτηρ τῇ “παιδαρίου, Ζῇ Κύριος καὶ ζῇ ἡ ψυχῆ σου, εἰ ἐγκαταλείψω σε' 

χαὶ ἀνέςη Ἑλισαιὲ, χαὶ ἐπορεύϑη ὀπίσω αὐτῆς. ᾿ Καὶ Γιεζὶ διῆλθεν ἔμπροσϑεν αὐτῆς, χαὶ ἐπέ. 
Ἂς . χ .ῳ Ν ν » κὸν» “ 

ϑηχε τὴν βαχτηρίαν ἐπὶ πτρόσωπον τῇ παιδαρίου. χαὶ ἐχ ἦν φωνὴ χαὶ ἐχ ἦν ἀχρύασις" χαὶ ἐπί. 

α συμ ἰπϊετηχθὰ, ΑἸεχ, Αστῃ. 1. στη. ΕΔ. δῖαν. Οὗτος. Καὶ ἐπο- 
ρεύϑη καὶ ἦλϑεν] καὶ ἐξηλϑὲ καὶ ἐπορευϑὴ 10, 82, 93, τοΒ. (οπιρὶ. 
καὶ ἦλθεν] καὶ ἀπηλϑὲν 158. ἕως τῷ ἀνθρώπου τῇ ΘΕᾺ] α 44. 
καὶ ἐγένετο} αὶ ἐγένετο 44. ὡς εἶδεν) -ἰ αὐήην 82, 93, τοϑ. Οοπιρὶ. 
ὡς ἰδὲν24ς. Ἑλισαιὲ] ὃ ανϑρωπος τε Θεξ 19, 82,93, 1τοϑ. (οπιρί. 
Ἕλισ. ἔρχομ. αὐτὴν] αὐΐην Ἑλισσαιε ἐρχομενὴν 44. ἐρχομένην αὐ- 

τὴν] εξ ἐναντιας το, 829) 93» 108. οὔτι υχισϑαὶ αὐτὴν πρὸς αὖ- 
τὸν Αγ. 1. Αγ. Εά. καὶ εἶπε} α καὶ 44, ς6, 445.-Ὁ σρὸς 
Γι] Γιεζει 82. Γιεζη 93. Γιεζὶ τοϑ. Οὐοπηρί. τὸ ταιδάριον 
αὐτῷ} . 44- τῷ ταιδαριῳ αὐτα 82, 93, 1ο8, Οοπηρ. ᾿,δὲ ὅς. δὰ 
Βη. ςοπ.} ἰδὲ αὕτη ἡ Σεμανίτις ἐςὶν Αττη. 1. Ατπι. Ἐά, ἰδὰ δὴ ἡ Σε- 

μανίτις ἔρχεται ϑῖαν. Οἶτορ. [1δὲ δὴ] ιδὲ ΧΙ, 64, 74, τού, ττ9, 
120, 121») 1345) 144, 236, 245, 24ς. ΑΙά. (αἵ. Νίς. κα δὴ 44) ςς. 82, 
93. τοϑ, 246, 247. Οοπιρὶ. ΑΙεχ, εἰ δὲ (ἢς, πιεμά.) 71. ἡ Σω- 
μανίτις] ἡ Σεμανειτὴς 82. ἡ Σωμανείτῆς 93. Τπρταίοτὶρίο ἡ ΔὉ ε4. 
τῇ. ἡ Σουμανιτης τού, 120, 245. λα ἢ 242. ἡ Σεναμίτις (ἢο ροίϊεα) 
Οὐομρὶ. ἡ, Σωμανίτης ΑΙά. 
ΧΧΥῚ. Νὺν] καὶ νυν 82, 93, 108, α Απῃ. 1. Απῃ. Ἐά. Νὺν 

δράμε] νυν δραμε δὴ 95, 123. (ϊ. Νίς. δράμε δὴ δῖαν. Οἶτορ. εἰς 
ἀπαντὴν] εἰς απαντησιν ΧΙ, 44. ςς, ςύ, 64) 71) 745,92») 106, 119, 120, 
121, 1345144, 18, 236, 242,243,)244,)24ς, 246,247. ΑἸά, ΑἸεχ. (κί. 

Νῖς. εἰς συναϑΐησιν 19, 82, 93. 108, 121. Οοπιρὶ. καὶ ἐρεῖς] - αὐτῇ 
93, 1ο8. Οοπρ!. (Οοάεχ ϑυγ. Ραηΐ δ 3) δίαν. εἰ ἀϊε εἰ Μαυΐς. 

ὰ Ἡ εἰρήνη 15] ἡ 82, 93» 1ο8, 2445) 245, 247. Οοπιρί. εἰ ερηνη 436. 

(αὶ. Νίς. Βιαθοῖ ἡ ἴῃ ομαγαέξ. τηϊποῖς (εἰ ἔς ἰπ 2) Αἰ. Ἡ εἰρήνη 

Ν Ἷ ἣ (σοι εἰ εἰρήνη σοι καὶ ἐὄρωμεν εἰς απαΐησιν αντὴς καὶ εἶπεν αὐτῇ εἰρηνὴ 
Ν . σοι ΧΙ. ἔς, οὐπὶ ες δηῖε εἰρήνη ἰεουπάυπι, 44. εἰρήνη σοι, καὶ εὗραμεν 

εἰς ἀπαντησιν αὐΐης, καὶ εἰπὲν αὐτῇ ἡ εἰρήνη σοι ςς. ἧς ἔετε ϑίδν. 
Μοίᾳ. εἰ ομαι ἡ εἰρήνη σοι υἱἷξ, Θεογς. ἢς, δοίψια υἱτίπλο ἡ ςό, 64, 
121) 1445)243. Αἰά, ἢς, οὐπὶ εἰ ΡῥΓῸ ἡ υ]ῖ. 74. α 71, 1ς8, 242. εἰ εἰ- 
ρηνῃ σοι" καὶ εὗραμεν εἰς απαντησιν αὐΐης καὶ εἰπεν εἰ εἰρηνὴ σοι 92. ὥς, 
πἰῇ εἰπὲν αὐτῇ, τού, 119, 120, 1244. ἢ εἰρήνη 429] εἰ εἰρηνη ΧΙ], 74, 
92, τού, 110», 120, 134) 1449 226, 24ς. ΟΔῖ. Νίς. κα ἡ 44, ςό, 6., 71) 
82, 93, 108, 1ς8, 242, 243, 244, 246, 247. ΟΟπιρὶ. ΑΙά. κἡἢ εἰρήνη 
τῷ ἀνδρί σε] α τι. ἡ εἰρήνη 3. εἰ εἰρήνη ΧΙ, 74) 92, τού, 119, 
120, 134, 1449 18, 236. Οἱ. Νὶς. α ἡ 44, ςό, 64, γ1, 82, 93») 1οβ, 
121) 242, 243) 2445) 24) 247. ΟΟΡ]. ΑΙά, ἡ εἰρήνη τῷ ταιδα- 
βΐῳ] ρᾳχ βὶϊο ἐμο Τειτα]. τῷ παιδαρίῳ) τω τσαιδαριω σου. καὶ εδρα- 
μεν εἰς ἀπαντησιν αὐΐης, καὶ εἶπεν εἰρηνὴ σοι. εἰρηνὴ τῶ ἀνδρι σα. εἰρηνὴ 
τω παιδαριω σου τ9. (Οπ)ρ]. - σον 44, 242. - καὶ εδραμεν εἰς 
αἀπανΐησιν αὐτῆς καὶ εἶπεν αντὴ εἰ εἰρβηνῆ σοι εἰ εἰρηνὴ τῶ ἀνδρι σον εἰ 
εἰρηνὴ τω παιδαριω τ 8. 

ΧΧΥΙΙ. Καὶ ἦλϑε] και καΐευϑυνε το, 82, 93, 1ο8. Οοπιρί. πρὸς 
Ἕλισ.] προς τον Ἐλισ, Χ], 44, ςς, ξό, τού, 134, 1 ς8, 236, 244, 545, 
246. ΑἸά. ΑἸεχ. (δῖ. ΝΊο. προς τὸν ἀνϑρωπον τὰ Θες 10» 82, 93, 108. 
Οομῖρί. εἰς τὸ ὅρος]. 44. καὶ ἐπελάβετο] καὶ ἐκρατησε 19, 82, 
93, 108. Οοπιρὶ. καὶ ἥγ[σεν] καὶ προσηλϑὲν 10,82,93, 108. ΟΟΠΙΡΙ. 

. Ἑά. Ῥαγί. ραγίτεγ ἂς Βοί. ἀε Ἀογηδηα ἐχργεῖϊα, μαθεὶ καὶ ἤγ[ιζεν, σοη- 
ἐτἃ βάση) ἱρῆυϑ ἐχετηρίατίβ ργοίοϊγρί. Γμεζ!] Γεξὶ (ῆς ροῆεα) ΟΘεοτς. 
ἀπώσασθαι} ἀπεωσασϑαι 343, 244. Ρτατηῖτ, καὶ βελόμενος ϑίαν. 
Οὔἶτορ. καὶ εἶπεν Ἑλισαιὲ] καὶ εἰπεν προς αὖῖον ὁ ἀνϑρωπος τῇ 

Θες 82. (οπιρὶ. ἄς, πὴ τῦρος αὐτὴν, 93. ἔς, ἔπε ὁ, τοΒ. -Ἑ ρος 
Γιέζη 244... ἴΑφες αὐτὴν] ανες αὐΐην 82, 93, το. ἴΑφες αὐτὴν 
δίς. δὰ ἤη. οοπ).} 2 γεΐμδ ξαπις φεία απίπια ἐμς ἐπ ἀππαγμμάίπε οἱ εἰ 
Δονιίπως αὐ τοναἱ α΄ πῖξὶ οἰ ποῆ πωποίαυὶ πρὶ. Ἡϊοτοη. ἡ ψυχὴ--- 
αὐτῇ} καϊωδυνος ἡ ψυχη αὐΐης 44, 85, 93. Οοτηρ!. ὙΠεοάοτει. 1. οἷϊ, 

καϊωδυνος ἡ ψυχη το8. υἱ νἱάείυτ. κατώϑδυνός ἕξιν ἡ ψυχὴ αὐτῆς 
Ομιγίοϊι. ν. 330. Απῇ. τ. Απῃ. 4. ἡ Ψυχὴ αὐτῆς κατώδυνος ἐεὶν 
ἐν αὐτῇ Θεοῦ. ἡ Ψυχὴ αὐτῆς περίλυπός ἐςι νῦν δῖαν. Οἴτορ. καῖώ. 
δυνος} “Ὁ ἐξὶν 247. τερίλυπος δῖαν. Μοία. αὐτῇ] ἐν αὐτῇ ϑίαν. 
Μοίᾳ. ἀπ᾿ ἐμὰ] καὶ σε 1]. 

ΧΧΝΤΙΙ. Ἡ δὲ εἶπε] καὶ εἰπεν ἡ γυνὴ 82, 93, τοϑ. (Πρ. ϑίαν, 
Οἴἶτορ. Μὴ ἤτησ.} μήτε ἡτησ. Α΄. 1. ΑἸτη. Ἐά. ταρᾷ τοῦ 

κυρίου ΜΕ}. μου 121. Αἴἰτῃ. 1. ταρα τῶ κυριω μον 24:.. ὅτι οὐχ 
εἶπα] οτι εἰπὸν ΧΙ, 44, ς᾽, ὅ4,) 71, 74.) 92, τού, 110, 120, 151, 123, 
1347) 144) 148, 236, 242, 243, 24ς, 247. ΑἸά. (αι. Νίς. δχι σὺ πε- 

ποιηκας; οὐκ εἰπὸν 10, 82, 93») 108. λοὺυχ 244. 246. δῖαν. οὐχ εἶπον 

Οομιρὶ. μαδεὶ ἐκ ἴπ ομδγαέξ. πιΐποτς Αἰεχ. α ὅτι Ασα). ᾿. Αστῃ, ἘΔ, 

Οὐ πλανήσεις] μὴ τολανήσεις 82. Οὐ πλαν. μετ᾽ ἐμξ] αὶ πλανησόν 

με Αγπι. τ. ἄγῃ. Εά. 8ϊϑν. μετ᾽ ἔμ} απ᾽ ἐμέ 71. 
ΧΧΙΧ. τῷ Γιεζὶ] τῷ Γεεζὶ Αττη. τ. στη. Ἑά. πρὸς τὸν Γιοζὶ 

ϑίαν. Οἴτγορ. Ζῶσαι---καὶ δεῦρο] “εείπρε ἰωπεδος ἐμος, εἰ βμπε δα- 
εἰδίμνε πίει ἱπὶ πιαμεπι, εἰ υσάε. ἽΓεῖτΩ]], 

ἐμμρε ὅγτ. Βαυ. Ἡοῦτ. -Ἐ ἐν μέσῳ σον Απῃ. 1. Ατη). Εά. τὴν βακ- 
τῆρ. μα τ} α με Ασηι. 1. τὴν βακτηρίαν με τ᾿ --τὴν βακτηρίαν 

μ8 23} ᾳ αἰτεγυΐῖγ. ουπὶ ἰηϊοτιηδά, τού. ἐν τῇ χειρί σου] Πδθεῖ σου 

ἴῃ σμαγαές, ταΐθογε Αἰεχ. καὶ δεῦρο] και τορεὺα 10, 82, 93, τοβ. 
Οοπὶρὶ. ᾿ ε“ νεπὶ ὅγγ. Βα- Ἠεῦτ. 

Αγηι. σ᾿. ἅπῃ. Εα. οτι ἂν 82, 93. κα ὅτι Τ᾽ βεοάοτγεῖ. Ὁ, 17. ἴῃ 4 Ἀφ. 
Ρυβεπεῖτς. καὶ δίαν. Οἷἶτορ. ὅτι ἐων---εὐλογήσεις αὐτὸν] φωξνποαπφιε 
εοπυεμογὶς ἐπ υἷα, πε δεπεάίχεγι: ἐππε; ΓοΙΤΟΪ, εὕρης] ἐὕρλοις (ἔς; 

{εἀ οοττεχίς τη. τευ.) 242. εὕρῃς ἄνδρα ευρης τινα τ, 82, 93, τοϑ. 
Οοπιρί. εὕρης τινὼ ἐν ὁδῷ ὙΤὨεοδοτεῖ. 1. εἶς, εὕρης ἄνδρα τινα Αττη. τ. 
Απῃ. Ἐά. ἐκ εὐλογήσεις) μὴ εὐλογησῆς το, 93, 1ο8. ΟομρΙ. ΤἬεοά, 
Ἰ. εἴς. μη εὐλογήσεις 82. οὐκ εὐλογησης 244. κα δκ ΑἸά, δχ εὐλό- 
γῆσον ϑίδαν. καὶ ἐῶν] καὶ οτι εαν 19) 93. κᾶ! ὁτι αν 82, τοϑ. καὶ 
ἐὰν---ἀποκριϑήση αὐτῷ] εἰ φιὶ 16 δεπεάίχετι, πὸ νοι ροπαϊεγῖς οἱ Το, 
εὐλογήσῃ σε] εὐλογήσει σε 82» 134.24ς. εὐλογησης σε τιό8. ἀνὴρ] 
τις 10, 829 93, 1ο8. (οπιρὶ. Ὑμεοάοτεῖ. 1, εἶτ, ἀνήρ τις Απη. 1. Ατηη. 
ἘΔ. ἐκ ἀποκριϑήσῃ} μὴ αποκχριϑεις τς. μὴ αἀποχριϑὴς 82, 92. 
Οὐοπιρὶ. ὙΠεοάοτεῖ. 1. οἷϊ. χκ αἀποκριϑῃς 1ο8, ἐκ ἀποχρίθητι ϑ(ᾶν. 
ἄποκρ. αὐτῷ} α αὐτῷ Αππ. 1. Αγπι. Ἐά, ἐπὶ τορόσωπον] ἐπὶ προσ- 
πὰ 64. επὶ τὸ τροσωώπον 935) 1ο8, τς8. (οπηρὶ. 

ΧΧΧ. Καὶ εἶπεν---παιδαρί8] καὶ λέγει ἡ γυνὴ Αττῃ. τ. Απη. Ἐά. 

εἰ ἐγκαταλείψω] ἢ ἐγκαϊαλείψω 44ς. ἐγκαταλείψω] ἐγκαΐαλιπω 
γ1. εγκαταλειπὼ (τι. ἐξουπά8) 242. 

ΧΧΧΙ. Καὶ Γιεζὶ] Γιοζὶ δὲ δίαν. Οὗτορ. Καὶ Γιεζὶ --αὐτῆς] 
Οἰσαιὶ ααίεηι Ῥγοςβεγαι απὶε ες Ψυΐσ. διῆλθεν] ηλϑὲν 64. ΑΙά. 
ἀπηλϑεν 93. εἰσηλϑὲν 24ς. προηλϑὲν 247. ἔμπροσθεν αὐτῆς] 
ἐμπροσϑεν. αὐἶου 82, 93, 1ιο8. ἔμπροσϑεν αὐτῶν ((οάεχ ϑγτγ. Ῥαπί. 
τηᾶσρ.) Οὐπυρὶ. Αππτη. τ. Ασα. ἘΕὰά. ἐπέϑηκε] ργηπιο διΐς αἀπεϑῆκεν 
(εὰ οοττ. δ ἱρῆς Ἑάϊτοτῖθιι5, υἱ νἱάετιγ. (4. Ῥτγαῖ, δά Οεπεῖ) Ἐά. 
Ῥατϊζ, εἰ Βοῦ, ἔξγναηι 1. ἀπέϑηκε. ἔϑηκε Αγηι. 1. Απη. Εά. ἐπὶ 
πρόσωπον] εἰς τὸ προσωπὸν ὅ4. Αἰά. ἔπι τὸ προσωπον 93. ἔπι τῇ 

Ὡροσωπου τς8. ἔπι προσωπε 24ς. καὶ οὐκ ἦν φωνὴ] 92. καὶ 
εἐἶκ ἣν ἀκρόασις} α ἦν Αγαι. 1. Απῃ. Ἐἀ. μήτε ὠκρόασις 8ῖ1ν. ΟἸΤΟΡ. 

καὶ ἐπέςρεψεν)  Τιεζες 82. καὶ ὑπέςρεψεν ὁ Ἰεζὴ 93. υπεςρεψεν ὁ 
Γμζι τοβϑ. ἔς, ργαπιο καὶ, Οοπερί. καὶ νπερρεψεν 123. καὶ απε- 
φξρεψεν 247. εἰς ἀπαντὴν αὐτῷ] εἰς ἀπαντῆσιν τῳ Ελισ. 82, 93» 
το. Οομρὶ. εἰς ἀπανησιν. αὐτω 24ς. ἀπαντὴν] απαντησιν 4, 

64, 71, 74) 94, τού, τ19, 120, 121) 123, 134) 144,18, 236, 242, 
2435244. ΑἸά. ΑΙεχ. (χα. Νίο. καὶ ἀπήγίελεν) καὶ ἀνηγίειλεν τό, 

τὴν ὀσφύν σα) ἱωπιδωσι 

ῳ Ἁ 

ὅτι ἐχν] και εαν 10, τοβ, Οοπρρὶ. ’ 

: ΚΕῷ Ιγ 
ΕῚ ᾽’ ἴω ρο ,«.“ἝἝ» 2΄ ε , ΥΡ ς  » ͵΄ . δ})7΄᾽ι αή“ ἣΝ ΝΒ : ὶ ᾿ 

ἀνθρώπου τῷ Θεξ εἰς τὸ ὅρος" χαὶ ἐγένετο ὡς εἶδεν Ἑλισαιὲ ἐρχόμενην αὐτὴν, χαὶ εἶπε πρὸς 

26. 

57. 

28. 

20. 

30. 

31. 

ΩΝ 
Η΄ 

᾿ 



ΚΕΦ. ΙΝ. 

33- σρεψεν εἰς ἀπαντὴν αὐτῷ, καὶ ἀπήγίειλεν, αὕτῳ, ἡ νος Οὐχ ἡγέρϑη τὸ παιδάριον. 

38: 
34: 

35: 

4 

᾿1ο. καὶ ενεφυσισεν ἐπ᾽ αὖον ςς. 
γι) τςθ, 243, 244, 246. ΟοπΙΡΙ. 

ΒΑΣΙΛΕΊΙΩΝ Δ. 
- 

Καὶ εἶδσ- 

ἤλϑεν. Ἑλισαιε εἰς τὸν , οἶχον, χαὶ ἰδὲ τὸ παιδάριον τεϑγηχὸς Κεχοιμισμένον ἐπὶ τὴν χλίνην αὐτϑ' 

ηὔξατο «ρὸς Σπὐλον 

ῃ 
ισαιε εἰ ς τὸν οἶχον, χαὶ ἀπέχλεισε τὴν υύραν χατὰ τῶν δύο ἑ ἑαυτῶν, χαὶ πο 

Καὶ ἀνέξη χαὶ ἐκοιμήνη ἐ ἐπὶ τὸ παιδάριον" χαὶ ἔϑηχε τὸ οὖμα αὐτᾶ ἐπὶ 
ΝᾺ ΄ 9: -νὉ Ν Ν 

τὸ φῦμα αὐτδ, καὶ τὰς ὀφϑαλμὲς αὖτ ἐπὶ τὲς ὀφθαλμὸς αὐτξ, καὶ τὰς χεῖρας αὐτῷ ἐπὶ τὰς 

χεῖρας αὐτα- καὶ διέκαμψεν ἐπ᾽ αὐτὸν, καὶ διεϑερμάνϑη ἡ σὰρξ τῇ “παιδαρίε. Καὶ ἐπέςρεψε, 
χαὶ ἐπορεύϑη ἐν τῇ οἰκίᾳ ἔνϑεν χαὶ ἔνϑεν' χαὶ ἀνέξη χαὶ συνέχαμψεν ἐπὶ τὸ παιδάριον ἕως ἑπ]ά- 
χιφ' χαὶ ἤνοιξε τὸ παιδάριον τὸς ὀφϑαλμὲς αὐτᾷ. Καὶ ἐξεξόησεν Ἑλισαιὲ πρὸς Γιεζὶ, χαὶ εἶπε, 

Κάλεσον τὴν Σωμανίτιν ταύτην" χαὶ ἐκάλεσεν, χαὶ εἰσῆλθε πρὸς αὐτόν" χαὶ εἶπεν Ἑλισαι!δ, Λάξε 

τὸν υἱόν σου. Καὶ εἰσῆλθεν ἡ γυνὴ χαὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸς πόδας αὐτῇ, χαὶ ππροσεχύγησεν ἐπὶ τὴν 

γῆν" χαὶ ἔλαξε τὸν υἱὸν αὐτῆς, χαὶ ἐξηλθε. Καὶ Ἑλισαιὲ ἐπέςρεψεν εἰς Γάλγαλα" χαὶ ὃ λι- 

μὸς ἐν τῇ γῆ, καὶ υἱοὶ τῶν προφητῶν ἐχάϑηντο ἐνώπιον αὐτδ" χαὶ εἶπεν Ἑλισαιὲ τῷ “σαιδαρίῳ 
32 » 3 ΄ Ν ΄ ἰν [ν φρο ρὸ ἰδὲ ρ ἴω 

. αὔτϑ, Ἐπίςησον τὸν λέξητα τὸν μέγαν, χαὶ ἕψε ἕψεμα τοῖς υἱοῖς τῶν ποροφητῶν. Καὶ ἐξῆλϑεν 
»Ἕ 3 Ἂς ’ 2 3 ἰϑ Σ» ΄"“ ’΄᾽ 3 2 ᾿Ὁ 

εἰς τὸν ἀγρὸν συλλέξαι ἀριώϑ᾽ χαὶ εὗρεν ἄμπελον ἐν τῷ ἄγρῷ, χαὶ συνέλεξεν ἀπ᾽ αὐτῆς τολύ- 
' 3 ΄ “ νει “ ) »0 ν. Σ 2 3 Ν 7 “,ε47Π7 ὥ ) -.-»ν 

σὴν ἀγρίαν σληρες το ἱμάτιον δυτᾶ, χαὶι ἐγέδαλεν εἰς ΤΟΥ λέξητα τὰ εψεέματος, τί ὃχ ἐγγνωσᾶν:. 

5247. Ργατηῖτς, καὶ εἰπὲν αὐτῳ. 829) 108, Οσπιρὶ, α καὶ Ατγπὶ, τ. Αγ. 
ἙἘΔ4. ἀπήγίειλεν αὐτῷ] εἰπὲν ἀντω 93. λέγων} αὶ 19, 82, 93, 
1ο8. οὐκ ἠγέρθη) οὐκ ἐγήγερται ΧΙ, γ4.,. 92, τού, 121) 1345) 144) 
4216, 242, 243. 244. (81. Νὶς. οτι οὐκ ἐξεγηγερται το, 82, 108. 
Οομρὶ. οτι οὐχ ἐξεγειγερται 93. τι οὐκ ἐγήγερται 123. 

ΧΧΧΊΙ. εἰς τὸν ν οἶκον] Ἔ αντης 44. εἰς τὸ ὑπερῶον Οεοτξ. εἰς 
τὸν οἷκον---εἰς τὸν οἶκον ἴῃ οοτη. [64.] α Δἰτεγιιῖγ. ουπὶ ἱπίεγπηθά. 242. 
τεϑνηκὸς} τεϑνηχως τοῦ, 121. κεκομισμένον) κεκοιμήμενον 1ςβ, 
436, 343. Οοπιρὶ. ΑΪθχ. Ῥγαπ τ, καὶ Απη. :. Ατπα. Εὰ. κεκοι- 

μισμένον ἣν δῖαν. Οἴἶτορ.. ἐπὶ τὴν κλίνην] ἐπι τῆς κλινης 24. 
ΧΧΧΙΠΙ. Ἑλισαιὲ εἰς τὸν οἶκον] Βαθεῖ 100 --- Οοάεχ ϑγτγ. Ῥεήί: 

εἰς τὸν οἶκον] α 82, 93. 1το8. (οαγρὶ. εἰς τὴν ϑυρᾶν  ς8. τὴν 9ύυ- 

ρῶν] τὴν ϑυρὼ 1445. 342. ἑαυτῶν] αὐτῶν ΧΙ, 44, τό, 64, γ4, τού, 
ἀιο, 123) 1345 1445 246, 542, 243, 247. (οαρ]. ΑἸά. δῖ. Νῖς. 

ἑαυτῷ 82. αὐτὼν Αἴεχ. α Ἄχ. 1. ΑἌσῃ. Εάὰ. 
ΧΧΧΙΝ. χαι ὁ ἰκοιμιήϑη] και ἐπεχοιμηϑὴ 243. καὶ ἔπεσεν Ατηι. 1. 

Ατηι. Εὰ. καὶ ἔϑηκε] καὶ ἐπεϑηκε 19, 82, 93) 108, 123») 247. 
Οοιρί. τὸ ςόμα αὐτῷ} το τροσωπὸν ἀντὰ το, 82, 93, 1ο8. Οοπιρὶ. 
τὸ σόμα ἑαυτῇ. ΑἸεχ. ἐπὶ τὸ ςόμα αὐτξ] ἐπι τὸ ὥροσωπον αὐΐε το, 
82, 93, τοϑ. Οομαρὶ. καὶ τὲς ὀφθαλμὲς αὐτῷ] -Ἐ καὶ τὸ σομα 
αὐ]α ἐπι τὸ ςομῶ αὐτεὰ τιθ6. ὀφϑαλμὲς αὐτ]} ὀφθαλμὲς αὐτῷ ΑἸεκ. 
ἐπὶ τὸς ὀφϑαλμὰς αὐτῷ} α 19. “Ἐ χαὶ τὸ ξομὰ αντῇ ἐπι τὸ ςομα αυ- 
τὰ 8α, 93» τοϑ. καὶ τὸ ςόμα αὐτῷ ἐπὶ τῇ ςόμαϊος αὐτῇ Οοπιρὶ. 
καὶ τὰς χεῖρας---διδιαμψεν] και τας χειρας καὶ τὰ ἐΧΡῊ αὐτὰ ἐπι τὰ 
αὐτὰ καὶ ἐνεφυσησεν εἰς αὐον και δικαμψεν 44. τὰς χεῖρας αὐ- 
τῷἪ 19] τὰς χειρᾶς ἑαυτῇ 247. ΑΪοχ. ἐπὶ τὰς χεῖρας αὐτῷ} - καὶ 

τα τχνὴ ἀντὰ ἐπι τὰ ἐχνὴ αὐϊε καὶ ἐνεφυσησεν εἰς αὐΐον ΧΙ, 749 τού, 

120, 121, 134. “Ἔ εδάετῃ, οὐπὶ ἐνεφυσὲν ΡΓῸ ἐνεφυσησεν, 52. -ἰ 6ᾶ- 

ἄεπι, πἰὰ ἀνεφυσησεν» 144. “Ἔ καὶ τὰ ἐχνὴ αὐτῇ ἐπι τὰ (χνὴ αὐΐϊε ςς,. 

ςό, 71, 158, 243. 244, 246. -Ἐ καὶ τὰ ἐχνῆ αντὲ ἔπι τὰ ἐχνη αὐῇου 

και ἐνεφυσησεν αὐῇον 64. Αἰά. επι τας χεῖρας ἑαντε 24). -Ἐ καὶ 

τὰς βάσεις αὐτῇ ἐπὶ τὰς βάσεις αὐτῷ δῖλν. καὶ διέκαμψεν] καὶ 

συνεκαμψεν 19, 82, ιοΒ. Οοπιρὶ. Ῥτρογαι. καὶ ἐνεφυσήφεν εἰς αντον 
92, 123, 236, 242. (Δῖ. Νίο. καὶ συνέκαψεν ([) 93. Ργαπῆι. καὶ 

ἐνεφυσισὲν ἐπ᾿ ἀὐτω 2Ζ4ς. διέκαμψεν ἐπ᾿ αὐτὸν] ἐλαὰδ ἐπ᾿ αὐτὸν 

Ποοάοτεῖ. Ὁ. 18. ἴῃ 4 ςρ.- ἐπ᾿ αὐτὸν] - καὶ ἐγλααδι ἐπ᾿ αὐἶον 
-Ἔ κἂι ἐνεφυσῆσεν ἐπ᾿ αὐτὸν τό, 

αὐτον καὶ ἐγαλαδ ἐπ᾿ αὐῇον 93. 

Ἑ καὶ ἐγλααὸδ ἐπ᾿ αὖον τοϑ. ἐπ᾿ αὐτω 24ς. “ και ἐγελῶ ἐπ᾿ αὐῇον 

247.. διεϑερμανϑη] διεϑερμανϑησαν 19, 82, 93, τοϑ. Οοπιρ!. εϑερ- 

μανϑὴ τς8. ἢ σὰρξ] αἱ σαρκες 10, 82, 93, 1ο8. (οΠΊΡΙ. 

ΧΧΧΝ. Καὶ ἐπέγρεψε] Ἔ Ελισ. 82, 93» 1ο8. Οὐπρί. καὶ ἐπὶ- 

γρεψας α4«:-. καὶ ἐπορεύϑη] χα! διηλϑεν 195) 82) 93) 108. Οοπηρὶ. 

καὶ διεπορευϑη 245. ἔνθεν καὶ ἔνϑεν] κ καὶ Απτῃ. τ. Ασπὶ, Ἐά. καὶ 

ἀνέξη}] αὶ 93- χαὶι ἀνεξησεν 24ς. καὶ συνέκαμψ. ἐπὶ τὸ τοαιδ.} και 

συνεκυψεν ἐπ᾽ αὐῖον, καὶ ἐμπέφυκεν αὐτῳ. 243. τηῦτξ. συνέκαμψεν] 

συνεκάλυψεν 111, ΧΙ, 64, 71, τού, τοϑ, 110, 121, 198, 243, 24ς. 

Οὐοπιρὶ. ΑΙά. Αγπι. τ. Αγπι. ΕἘά. ἀνεπνευσεν 247). ἕως ἐπῆακις] και 

ἀνεπνευσεν ἐπ᾿ αὐἷον καὶ ηνδρισατο ἔπι τὸ ταιδαριον ἐπΐακις 19. ἢἥς, ᾿ 

υἰῆ ἐνεκνευσεν, 82, 93, ᾽ιο8. καὶ ἐνέπνευσεν ἐπ᾽ αὐτὸν, καὶ ἠνδρίσατο 

1ὺ παιδάριον ἑπϊάκις Οοπιῤί. κ ἕως ϑ[αύ. καὶ ἤνοιξε] και ανεωξέ 
γ1. καὶ ἤνοιξε δες. «ἀ ἥπ. σοπ).} καὶ διεκινηθὴ τὸ παιδάριον καὶ 
διηνοιξε τὰς οφϑαλμες αὐἷκ 19. 82, τοϑ. Οοτηρί. ἔς, π|ἢ διεκεινηϑὴ 
ἐπι τὰ τοαιδώριονῃ 93. τὰς ὀφϑαλμὲς αὐτῷ) τὰς ὀφϑαλμὲς ἑαυτὰ 

Αἰοχ. 

ΧΧΧΨΥῚ. Καὶ ἐξεξόησεν] καὶ ανεθοησεν 44. και εδοησὲν 246. 
Καὶ ἐξεθόησεν---Γιε)} καὶ ἐκαλέσεν Ἑλισαιε τὸν Γιεζε το. ἢς, πᾶ 
ἙΕλισεαι, τοϑ. Οοπιρὶ. καὶ εκαλεσὲν ὁ Ελισσαιε τὸν ἔεξει 82. καί 
ἐκάλεσεν ὁ Ἐλισσεαι τὸν Γιεζη 93. ᾿ Κάλεσον] καλέσον μοι ΧΙ], 44, 

74,93. τού, τοϑ, 110) 120, 121) 123, 1347) 144) 236, 242,243, 244. 
Οοπιρὶ. (αι. Νῖς. θοῦ. δίαν. -Ἐ ἐνθαδὲ στη. :. Απτὰ. ἕά. Σω- 
μανίτιν] Σωμανιτὴν 11], 121. ΑἸά. Σεμανιτὴν 82, 242,54... καὶ 
ἐκάλεσεν] καὶ ἐκάλεσεν αὐΐην ὁ Γιεζὴ 93. ἄς, πἰῇ Γιεζι, τοΒ. καὶ 
ἐκάλεσεν αὐτήν Οοῃρ]. ΑἸεχ. Απη. τ: Αγηὶ. Εὰ. Οδοῦρ. καὶ εἰσ- 
ἢλϑε τορὸς αὐτὸν] α τοϑ. Οοπηρί. καὶ εἶπεν Ἑλισ.} καὶ εἶπεν αὐτῇ 

44- και εἰπεὲν αὐτῇ Ἐλισ. 93, τοϑ. Οεογρ. ϑ5ϊαν. Οἶτορ. - αὐτῇ 
Οὐρὶ. 

ΧΧΧΥΙ. Καὶ εἰσηλϑεν] καὶ εἰσελϑεσα το, 93, ἴσβ. ΟΟμρΙ. 
ἡ γυνὴ] κ 247. ΠΑθεῖ {0 --- Οοάεχ ὅγγ. Ῥαγίζ, 
19, 93) τοβΒ. Οοπιρὶ. καὶ ἐπέπεσεν ΑἸεχ. ἐπὶ τὰς] εἰς τς 82. 
προς τῆς 93) 1οϑ. Οοπιρὶ. παρὰ τὰς τῶι. ΑἸά. πόδας αὐτε] 
Ἔ καὶ τὰ γονατὰ αὐης το. -Ἐ ἐπι τὰ γοναΐα αὐΐης 93, τοϑ. Οουρὶ. 
καὶ τροσεκύνησεν] -᾿- αὐτὼ 10, 93, 108. (οπιρὶ. α 121. .-“Ἐ αὐτὸν 
δίαν. καὶ ἔλαδε] καὶ ηρε τ9, 93» το8. Οοπιρὶ. 

ΧΧΧΨΝΠΙΠ. Καὶ Ἑλισαιὲ] α καὶ δῖαν. Οἴτορ. ᾿ εἰς Γάλγαλα] 

εἰς Γαργαλα 82. εἰς Γαλγα 243. καὶ ὃ λιμὸς} καὶ ἦν λεῖμος 93. 

καὶ ἣν λιμος τοϑ. (πρὶ. Ατγη. 1. Απη. Εα. Οεογρ. ϑ[δν. ἵν τῇ 

γ}] ἐπι τὴν γὴν 44) 82, 82, τοϑ. (πρὶ. - ταύτῃ ϑίαν. καὶ 
υἱοὶ} και οἱ νιοι 11, 44, τό, 64, γ4) 93, τοῦ, τοβ, 110, 123», 134) 144) 
243. Οοτηρί. ΑἸά. Αἰεχ. (τ. Νίς. ᾿ἘΕπίςησον) ἐπίγησον σὺ Ατίπ. τ΄ 

καὶ ἔπεσεν] α καὶ 

Απη. ἙἘά. ἊἘπίςησ. τ. λέξητ. τ. μέγ.} ροπε ἰεδείενι ππαρπεηα ὅτ. 
Βαι- εῦγσ. λέθδητα] λεδηΐαν 93. λευιτὰ (4 σοηι. 41.} τοό. τὸν 
μέγαν) ,. 11. μέγαν] μεγα 242. καὶ ἕψε] καὶ ἐψει ςό, 64, 93; 
247. Οοπιρὶ. ΑΙ4. καὶ ἡψε 242. ἕψεμα) ἐἡψημα τού, 123, τ ς8, 
243. Οοπηιρὶ, ΑἸά. ΑἸεχ. ἐψαμα 144. 

ΧΧΧΙΧ, Καὶ ἐξῆλϑεν] -- εἷς Θεοτρ. δῖαν. Μσίᾳ. {εἷς ἐξ αὐ. 
τῶν ϑίαν. Οἷἶτορ. συλλέξαι ὠριώϑ]) «ὦ εοἰϊρεπόμπι αγὶμιὰ ϑγγτ. Βατ- 
Ἡξεῦγ. εοἰδίρεγε ἀεγόα: ἀρτοβες δῖαν. τῷ οοἰϊίρενει ἀεν δας ἀργοῦ: Ψαϊρ. 
ὠριω5} ἀγρία τῶι. πηῶτρ. ἀεγδανι σρτεβενε τοᾶτρ. Αττη. σ. 
ρεν] κ' καὶ Απη. Εὰ. ἄμπελον ἐν τῷ ἀγρῷ] ἄμπελον ἀγριᾶν τ9, 93, 
1τοϑ. Οοηρ. ἀπ᾽ αὐτῆς τολύπην] π᾿ αὐτῇ φολύπην (80) 134. 
τολύπην] κολοκυντιδας 121. Τηᾶγρ. τολύπην ἀγρίαν] κολοκυνϑιδὰ 
ΤΩΔΓΡ. 243. ῬΓαδηγτῖ. βοτάνην δηλιτηριον 54 :ς. εοἱοςγκιἀϊα: αρτὶ ΝΡ. 
ἀγρίαν] αὶ 44. 52) 74ν 92, τού» 110, 120, 134) 1445) 236, 243. ΒΑδεῖ 
ἴῃ ομαγδᾶ,. πιΐποτε ΑΪδχ. πλῆρες] πλήρεις ςτ. ὁ καὶ ἐνέθαλεν} 

Ρῥτβταῖττ, καὶ εἰὐσηλϑε το; 93. 1ο8. Οοιηρί. καὶ ελϑὼν ἐνεδαλεν 247. 
Αἰοχ. καὶ ἦλϑεν καὶ ἐνέβαλεν Ατηι. 1. Απη. Εά. . τῇ ἑψέματος} 

τῇ ἐψηματος 93, 1237 1ς8. (οπιρὶ. ΑΙεχ. ὅτι οὐκ ἔγνωσαν] οτι ἔκ 
ἥδε 19, 93) 108. ΟΟπιρί. καὶ οὐκ ἐγνωσᾶν 247. ποίείεδα! επὶπε φαϊαὶ 
εἴὔει. υϊσ. ἔγνωσαν] ἔγνω Ατηγ. τ. Ατπι, Εά, Οεογᾷ. 

ν᾿ φ 
και ξεν» 

νι." 

.--“π" 



Ν ᾿ “-Ὡ- 

ἀττν 

τὸς 2929 120, 1212 1324) 144, 216. Ο(οὐὸχ δΥ : 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ. 
ς ἱ ώ ΝΝ . » “2 3 κ᾿ 5 ΄ Σ..Ν. Σ “47 Ν ᾷνς 

Καὶ ἐνέχει τοῖς ἀνδράσι φαγεῖν" χαὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐσθίειν αὐτὲς ἐχ τῇ ἑψέματος, χαὶ ἰδὲ ἀνγε 
ΚΕΦ, γγ. 

- 40. 
Ζ΄ Ἢ Ψἤ 7 » [2] Ζδ Ἅ 95 ᾿ ρὼ Θ ϑ ΝᾺ "ς ὑχ δύ ρΦ ΜΝ 

ἔόησαν, χαὶ εἶπαν, Θάνατος ἐν τῷ λέδητι, ἄνϑρωπε τῇ Θεδ' χαὶ οὐχ ἠδύναντο φαγεῖν. Καὶ αἱ. 
Ν ΄ νι ε Ν Ν ἢ ᾿ 

εἶπε, Λάξετε ἄλευρον, καὶ ἐμξάλετε εἰς τὸν λέξητα' χαὶ εἶπεν, Ελισαιε προς Γιεζὶ τὸ παιδά.. 
ἥῷ ρ" ΄ ᾿ 7 2. “Ψ Σ ᾿ Ν 3 ζωὴ ΝΣ 

ριοῦ; Ἔγχει τῷ λαῷ χαὶ ἐσϑθιέτωσαν" καὶ ὃχ ἐγεγήϑη ἐχεῖ ἔτι ῥημα πονηρὸν ἐν τῷ λέξητι. Καὶ 
ἴφι 2 

» ρ᾿ δ “ 2 ων» 

ἀγὴρ διῆλθεν. ἐχ Βαιϑαρισὰ, χαὶ ἤνεγχε πρὸς τὸν ἄγϑρωπον τῇ Θεδ “πρωτογεννημάτων εἴχοσι ἄρ- 
Ν 7 Ν "“ ν 2. ΄ ... ε 

τους χριϑίνες καὶ πιαλάϑας" χαὶ εἶπε, Δότε τῷ λαῷ χαὶ ἐσδιέτωσαν. Καὶ εἶπεν ὁ λειτεργὸς 43. 
2 "Ὃ φρο ν. Ι] ζω . Ῥ Ν βὰ ὡς ἝΝ. 9 4 Ω, 7 Ζ 

αὐτῷ, Τί δῶ τῶτο ἐνώπιον ἑκατὸν ἀνδρῶν ; χαὶ εἶπε, Δὸς τῷ λαῷ χαὶ ἐσθιέτωσαν, ὅτι τάδε λέγει 
" Ν 7 Ἁ Ν εὐ ᾽7ὕ 

Κύριος, Φάγονται καὶ χαταλείψεσι. Καὶ ἔφαγον χαὶ κατέλιπον χατὰ τὸ ῥημα Κυρίδ. 

ΚΑΙ Ναιμὰν ὁ ἄρχων τῆς δυνάμεως Συρίας ἦν ἀνὴρ μέγας ἐνώπιον τῇ χυρίε αὐτδ,. χαὶ τεϑαυ- 
" ζω Ζ Ζ΄ ΄ Ν εςς»}λφρννλ μχ ν 9 “᾿ 

μασμένος προσώπῳ, ὅτι ἐν αὐτῷ ἔδωχε Κύριος σωτηρίαν Συρίᾳ" χαὶ ὁ ἀνὴρ ἦν δυνατὸς ἰσχύϊ λε- 

42. 

44. 
ΝΕΦ, 
Υ, 

Ι. 

λεπρωμένος. Καὶ Συρίᾳ ἐξηλϑον μονόζωνοι, χαὶ ἡχμαλώτευσαν ἐκ γῆς Ἰσραὴλ γεάνιδα μιχρᾶν, 3. 

ΧΙ,. Καὶ ἐνέχει ἐνεχεε γ4- καὶ ἐνέθαλεν Ατπι. 1. Αττῃ. Εά, 
ἐνέχει] ἐνέχεεν ΧΙ, 19, ς 5, κό, 64, 92, 93, τοῦ, τοϑ, 120, 121, 123» 

134), 1445 148, (416. υἱ νἰάἀεῖυγ.) 242, 2445) 247. Οοτρ!. ΑἸά. (δῖ. 
Νῖς. ᾿ συνεχεᾶν 71. ἐνεχ,ϑὴ 243. ἐπέχειν 4.(.΄ς. ἐνεχέαν ΑἸεχ. 
τοῖς ἀνδράσι] ἔμπροσϑεν τῶν ἀνδρῶν Αται. 1. Αγηνγ. Εά. φαγεῖν τ] 

α 1ς8, 24ς. καὶ ἐγένετο] α ἐγένετο 44. ἐν τῷ ἐσθίειν] τῷ 242. 
ἐν τῷ ἐσθίειν αὐτὲς] ἐσϑίοντων αὐτῶν ὅ8αν. ἑψέμαῖος} εψηματος 

11, 93. τοϑ, 123, τς8. Οοπιρί. ΑΙεκ. -Ἐ ἐκεῖϑεν Ατγ. 1. Αγηγ. Εά. 
καὶ ἰδὲ] καὶ αντοῖ 19, 93» 1ο8. (πρὶ. αὶ Ἀπ. 1. Αγ). Ἐά. καὶ 
εἶπαν) καὶ εἰπὸν 11, 44, 93, 108, 244, 246. Οοιηρί. κ24:-. Θἄνα- 
τος ἐν τῷ λέξητι] ϑανατός ἐςιν ἐν τῷ λέδητι τότῳ Θεοῦ. ἠδύναντο] 
εδυναντο τού, 134») 144, 242. ᾿ 

ΧΙ]. Καὶ εἶπε]  Ελισ. 93, τοΒ. ΟοτΩρὶ. 
μοι 243. μᾶρεῖ ἰῃ ομαγαέϊ. πγποτε ΑἸεχ. 

Λάβετε] λαθετε 

ἄλευρον] τὸ ἄλευρον 44. 

χαὶ ἐκμβάλετε) καὶ βαλετε 82. καὶ εγχεαῖε 92, 119) 436, 242. καὶ.᾿ 
ἐμξαλλετε τς8. Αἰεχ. καὶ ἐνχέετε (α(. Νίς. εἰς τὸν λέξητα) 

, τῇ καὶ ἐνεδαλον 10,.93, 108, 1ς8. (πρὶ. -ἢ ἐκεῖσε Αται. τ. Αγηῖ. 
ἘΔ, -Ἐ τῶῦτον Θεοῦ. τορὸς ΓΙΕζ}} τῳ Ιεζη 44. τὸ παιδάριον) 
Ἔ αὐΐε ΧΙ, γ4, τού, 119, 120, 123, 1349) 1449 416, 242. ΑἸΙά. (εἰ. 
Νῖς, Αγ. 1. Ασῃ. ΕἘὰ. Οεογρ. δῖαν. α 44, (93. υἱὲ νἱάδῖιγ.) τοϑ. 
Οομρῖ. Βαθεὶ Ὁ --- Οοὐεχ ὅγγ. Ραγΐ, Ἔγχει]) ἐκχει 64, 82, 245. 
Αἰά. ἐκχεε 93. εγχεε ιοϑ, 123, 242. ἔμξαλε Απῃ. τ. Αππη. Εἀ. 
ἐσϑιέτωσαν] ἐσϑιέτω 82. καὶ ἐκ ἐγενήθη] καὶ δκ ἐγένετο 10, 93, 
1οϑ8, 119. Οοτηρ]. ΄ ἐκεῖ ἔτι] Τιτ. 11, 64. α ετι ΧΙ, 44, ςς, 74) τού, 
110,.120, 121) 1347) 1449 236, 242, 243, 244, 24ς. ΑἸεχ. (αἴ. Νίο, 
α 158. κα ἐκεῖ δῖαν, Μοίᾳβυ ἐκεῖ ἔτι ὅς. δὰ ἤη. οοηλ.] αἰτίας τι ἐν 
τῷ λέξητι ἐκεῖ Αττῃ. 1. Αἴπ). Ἐά. «πονηρὸν ῥῆμα τοερὶ τῇ λέδητος 

δίαν. Οὐἶχος. ἐκεῖ ἔτι ῥῆμα τοονηρὸν] ρημα τσονῆρον ετί 19, ἐο8. 
Οομρ!. τὸ ρημᾶ τονῆρον ετιὶ 93. ετι ρήμα ἐκεῖ ττονηρον 446. 

ΧΙ]. Καὶ ἀνὴρ--Βαιϑαρισὼ] ἤξὶν ἀπίεσι φκίααηι σεπὶ! ἐε Βααϊα- 

ἦγ Μυΐρ. ἀνὴρ διῆλθεν} ἡλϑὲν ἀνὴρ 93, τοϑ. Οοπιρὶ. Ατη). τ. 
Αγ. Εαὰ. ἐχ. Βαιϑαρισὰ] εἰς Βεϑσαλισα 74. Βαιϑαρισὰ] 

Βαιϑσαρεισα 11, ς6.Ἡ Βαϑσαλισα 11Π1κ Βχιϑσαλισα ΧΙ], 44, ςς, 
ΚΑ μῖς Οαῖ. Νῖίς. ϑγυζ. Βαγ- 

Ηεδτ. Βαιϑαλισα ςα, τοό. Βαιϑαρλισα 64. ΑΙά. Βεϑσαλισα γι. 
Βεϑσαραισα 82. Βηϑλεεμμας 93, τοΒ. Βαιϑσαλησα ττ9. Βαι9- 
σαρισα τις8. Βαιϑσαλισαν (Δἀ)εξϊο ν π,. Τεσιη44) 242. Βεϑσαρλισα 

243. Βαιϑσαρλισα 244. Βεοσάλεκα 44ς. Βεϑολ Ερισσα 447. Βάαλ 
Σαλισὰ Οοπιρ!. Βαάλσαλισὰ (ᾶς ςοη)υπ.) ΑΙεχ. 
Ατπι. 1. ἄτη. Ἑά. Βεπαρισὼ ΟΘεοῖρ. Βεϑαριλισὰ δίαν. Οἴτοξ. 
Βεϑαρισὰ ϑίαν. Μοί,. τυρὸς τὸν ἄνθρωπον) τω ανϑρωπὼ 19, 93, 
1τοϑ8. Οὐπιρῖ. εἰς τὸν ἀνϑρωπον 74. τορωτογεννημάτων) τρωτο- 
γενημοΐων ςς,) 745) 134.) 144γ 1ξ8, 242, 24ς. τρωτογεννηματα (υΐ 
νἱάεῖι) 119. Ργδβπητι. αρταὰς 2472. ταρωτογεννημάτων---χριϑίνους} 
αρτες τορωτογενημαΐων εἰκοσι κριϑινες το. ἔς, πἰῇ. πρωτογεννήματων, 
93, 1οϑ. (ὐπρ!. ττρωτογεννημαΐων ἀρτοὺς κριϑινους εἴκοσι 123) 243» 
244. (αϊ. Νὶς. ἄρτες τυρωτογενημάτων εἴκοσι ἄρτες κριϑίνους ΑΙοχ. 

εἴκοσι ἄρτες}] α είκοσι ΧΙ, 71, 24ς. υδίῃμογ (ὐοάϊςε5 ϑεῖρὶ!. ΤΥ. 44) 

τού, 119, 120, 1345) 144) 2306, 242. κριϑίνους Ἔ ἐν χωρυκῳ αὖτα 

ΧΙ. . 44) 52) 747γ92,) τού, 110, 120, 134) 144,226,,442ὥ. καλά- 
ας] παλλαϑας 121. - κακελεϑ 247. Ἐ ἐν τῇ πήρα αὐτῷ Οοχρὶ. 

Ἔ Βακελλὲϑ ΑἸεχ. καὶ εἶπε] - Ελισ. 94. Οοπρὶ. 
λαῷ) δος τῷ λᾶῳ 44. 

ΧΙΙΠΙ. Καὶ εἶπεν---ἰσϑιέτωσαν)] α “πη ἰηϊοζταδά. ἱ ῖ9. Εἰ ἀἐχὲ 

πιπὶβεν : ωἱά ἀαὖο ἦος ἐπ σοηφρεδξε σεηίιπε οἰτογαπι ἢ Ἐ γοβροπαῖϊε : 
}α, εἰ πιαπεέμεοπε : Ἀτηῦτοί. ὁ λειτεργὸς αὐτῷ] ὃ λειτεργος ἀντῷῳ 

Βεϑοαρισὼ 

Δότε τῷ 

Ὁ, 

ΕΝ 

, τού, 120, 1345 144) 242, 24ς, 247. Οσάεχ ϑ5γγ. Ραηΐ, (άς. Νίς. Συ- “ 

ΧΙ, ςς, 64, 74, τού, 134», 144. 236, 44ς. (ΔΙά, υἱ νἱἀεῖυτ.) 

τινι ΠῚ, ΧΙ, ςα, ςς, 64, 71, 74, 82, 92) τοῦ, 121, 123) 134) 144,1} 
ις8, 436, 2.4.2, 243» 244, 24ς, 447. ΑἸά. (αι. Νίς. Τί ϑὼ---αν- 
δρῶν] οὐκ ἀρκεῖ τᾶτο ἐνώπιον ἑκατὸν ἀνδρῶν ϑῖαν. Οἴτορ.᾽ τοῦτο] 
ταντα Π], ΧῚ, ς2, ςς, τό, 64, 71) 745, 82, 92, τού, 120, 121, 123, 

134, 144, τς8, 236, 242, 243. 244, 245, 246, 247. ΑΙά. Οαῖ, Νῖς. 
τῶτο ἐνώπιον ἑκατὸν ὠνδρὼν] ἐνωπιον ἐχάτον ἀνδρων τατο ἴρ, 93, τοϑ. 
Οοπιρὶ. τᾶτο ἑκατὸν ἄνδρασι Θεοῖς. ϑίαν. Μοίᾳ. καὶ εἶπε] καὶ εἰπεν 

Ελισ. 93, τοϑ. Οὐπιρί. δΔὸς] δοτε 111,64. ὅτι τάδε) διοτι ταδὲ 

93. ὅτι τάδε ὅτο. δὰ ἤη. σοπ).} φωυοπέανι ἀμεο ἀεὶ! Τοπιίπμε : Ἰδη- 

ἀκμεαόμη!, εἰ τε πφμεπί. Ατλδγοῖ, . καϊαλείψεσι) ἐκλειψεσιν τ9. 
κἀϊαληψωσιν 244ς. κα]αλείψεται Ατπι, Ἐὰ. δῖαν. Μοίᾳ. κααλείψε- 
ται αὐτοῖς δῖαν. Οἴτοξ. 

ΧΙΙΝ. Καὶ ἔφαγον] κἂι ἐδωχεν εἰς. πρόσωπον αὐΐων, καὶ ἐφαγοσαν 
247. Ἀργαπιῖ καὶ ἔδωκεν εἰς πρόσωπον αὐτῶν ((ὐοάεχ -5.γγ. Ῥαηΐ, ..., 
{Ὁ 3Κ) Αἰεχ. ρῥγαιιτῖ. καὶ ἔϑηκεν ἐνώπιον αὐτῶν Αἴ. τ. Απη; ΕΔ 

χάτέλιπον) καϊελειπον 93, 2Ζ4ς. ΑἸεχ. εγκαελειπον 1.8... ῥῆμα 
Κυρίε] -ἰ- ὃ ἐλάλησεν ᾿Ιελισεί δῖαν. Οἴἶτορς. 

Ι. Καὶ Ναιμὰν] Νεμὰν δὲ Θεοῖς. Ναιωᾶν] Νεεμαν (ἢς ἰη- 
ἴὰ το, 44) 74» 929 1οῦ, 119) 120, 134) 1445 236, 242, 24ς, 247. 

Οὐαὶ. ΑΙά, (αἱ. Νῖς. Αστῃ. 1:. Ασαι Εἀὰ. 514ν.) 93. (ρταίορίο μ 
δὉ αἱ. ω. Νεμᾶν γ1. (1ς8. ᾶς ἱπῖ8.) Ναιαμαν 121. Νεαιμᾶν 
(ροῖξεα υἱ ἴῃ Εἀ.) 246Ὁ{60Ὃο ὁ ἄρχων τῆς δυνάμεως} ὁ ἀρχιςρατηγος 
βασιλεως το, 93, τιο8. Οοπιρί. -Ἐ ἀρχὼν βασιλέως 64. , ὁ 18, 246. 
τὴς ϑυνάμεως} -᾿- βασιλεως ςξ, τό, 71, 84, 446. ((οάεκ ὅγτ. Ραΐΐ, 
δ κ) -Ὁ βασιλευς 24. τῆς δυνάμεως Συρίας} τεἰϊιεία γερὶς 
δυγὶς Νυῖΐρ. Συρίας} τῆς Συρίας ςς, τς, 64, 24). ΑΙ4, ΑἸεχ. 
᾿Λσυρίων (ἢς ἱπῖτα) Αἴτη. 1. Αγαι. ἘΦ. ἢ» ἀνὴρ] ην ἀνϑρωπος 93, 
1ιο8. ἀνὴρ μέγας} ΤΥ. 119. - ἔχων βασιλέως (ἔς) ΑἸά. τε- 
ϑαυμασμένος) τεϑαυμαςώμενος 44) 1τοό. τεϑαυμασμένῳ 247. τε- 
ϑαυμασμένος προσώπῳ] καϊεϑαυμασμενος προσωπε 24ς. ὅτι ἐν αὐὖ- 
τῷ) οτι δι᾿ αὐτε ΧΙ, 10. 445) ς 5») 645) 715 74, 82, 92, 93. τοῦ, τοϑ, 119, 
120) 121) 1239 134) 1442) 236, 242, 243, 244, 24ς. (πρὶ. ΑἸὰ, (δῖ. 

ΝΙο. Αστῃ. 1. Ασηι. Εὰ. δϊδν. ἔδωκε] εἐϑηκεν 111, τό, 243. Οοάες 

5ΥΓ. Ῥαγ, τεθηκὲν 246.5.ὀ ἔδωχε Κύριος] δέδωκε Κυριος 4. σω- 

τηρίαν] ργϑεπ τ. τὴν 82. Συρίᾳ] Συρι-ΗΙ. Συριας 44) 74) 93, 

ριαν 7γ1. τῇ Συριρι 82, 93, 1ο8. (οπΊρ!. ΑΙδοχ. καὶ ὃ ὠνὴρ ὅς. δὰ 
βῃ. ςοτῃ.} καὶ ὁ ἄνθρωπος ἤλλεπρος (ἢς)} 19. καὶ ὁ αγϑρωπος ἦν 
λεπρος 82, 1ο8. καὶ ὁ ἐνὴρ δυνατὸς ἰσχύϊ καὶ ἦν λελεπρωμένος 
Απτῃ. 1. Ασπη. ἘΔ. καὶ ὅτος ἀνὴρ ἦν μέγας καὶ δυνατὸς ἀλλὼ λίχν 
ἦν λελεπρωμένος ϑῖαν. Οἶπτορ. ὁ ἀνὴρ ἣν] αν (6, 71. κα ὁ 246. 
δυνατὸς ἰσχύϊ!) ,. 93. ϑυναῖος ἐν ἰσχυι τς8. δυνατος ἐν ισχνει 243. 
λελεπρωμένος) λεέπρος 93. ΟΟηρΙ. αἰέργοίας ὅγγ. Βαγ- εῦτγ. δ" ̓ Ὡ 

11. Καὶ Συρία] καὶ ἐκ Συριας ςς, τό, 121, 243, 244, 246. ΑἰΙὰ, 
ϑίδν. καὶ Συριας ι2ο. Καὶ Συρία ἐξῆλϑον] καὶ ἐξηλϑὸον εχ Συριας, 
19,93. 1οθ. ΟὐΟπρί. καὶ εξηλθὲν εκ Συριας 82. ΕἸ δγγία εχίοί! Κγγ. 

Βαγ- Ηεῦτ. ἐξῆλθον} εξηλθὲν 1Π|| ΧΙ, 445) 64, 71», 74,4. 92. τοῦ, 
το») 120, 124, 144, 216, 246, 24ς, 247. μονόζωνο!] μονοζονοι 10. 

Ἔ τειρατηρίον 447) ς2,) 5) 747γ92) τοῦ, 110, 120, 123» 134) 144) 536, 

242, 243,).244. Οκῖ. Νίο. μονοζωνος γι. ὁπλῖται μικροὶ ϑῖλν. ΟἸτΟρ. 
“ὁπλῖται δῖαν. Μοίᾳ. ἠχμαλώτευσαν] αἰχμαλωτευσαν 93. νεώς- 
νιδα] νεανιδαν α4ς. νεανιδα μίαν Ατη;. τ. Απη. Ἐά. μιχρᾶν] ἐν 

καὶ γῆς Ἰσραὴλ Οεορ. 5[αν. Μοίᾳ. ἐκ τῆς Ἰσραὴλ δίαν. Οὐγὸρ. 

ἣν ὅζς. δὰ ἤπ. οοἴμ.] ἥτις ἐγώπιον τῆς γνναικὸς Νεμῶν ἐδάλευε ϑ14Υ, 

Τί] τ 

ἀμ: ͵ 

-- 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ. 
κεῷΦ. ν. 

10. 

, ὅτι προφασίζεται ἕ ὅτός μοι. 

χαὶ ἣν ἐνώπιον τῆς γυναικὸς Ναιμάν. Ἡ δὲ εἶπε τῇ χυρίᾳ αὐτῆς, ὍΟφελον ὁ χύριός μου ἐγώπιον 
τῷ 8. ξροφήτε τϑ Θεβ τῷ ἐν Σαμαρείᾳ, τότε ἐποσυνάξει αὐτὸν ἀπὸ τῆς λέπραρ. αὖτ. Καὶ εἰσῆλθε 

χαὶ ἀπήγ[αλε τῷ χυρίῳ ἑαυτῆς, χαὶ εἶπεν, Οὕτως χαὶ ὅτως ἐλάλησεν ῇ γεᾶνις ἡ ἐχ γῆς Ἰσραήλ. ' 

Καὶ εἶπε δαδιλιςς Συρίας πρὸς Ναιμᾶν, Δεῦρο, εἴσελθε χαὶ ἐξαποςελῶ βιθλίον πτρὸς βασιλέα 
Ἰσραήλ' χαὶ ἐπορεύϑυ, χαὶ ἔλαθεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτῷ δέχα τάλαντα ἀργυρίε, χαὶ ἑξαχισχιλίους 
χρυσξς, “χαὶ δέκα ἀλλασσομένας ςολάς. Καὶ ἥνεγχε τὸ βιξλίον πρὸς τὸν βασιλέα Ἰσραήλ, λέ- 
γῶν, Καὶ γὺν ὡς ἂν ἔλϑη τὸ βιδλίον τᾶτο πρὸς σὲ, ἰδὲ ἀπέςειλα πρὸς σὲ Ναιμὰν τὸν δϑλόν μϑ, 

ΜΝ 

Υ4 

2... ΔῈ 

-π“τοῖ ἔς ὁ 

χαὶ ᾿ἀποσυγάξεις αὐτὸν ἀπὸ τῆς λέπρας. αὖτ. Καὶ ἐγένετο' ὡς ἀνέγνω βασιλεὺς Ἰσραὴλ τὸ 

βιδλίον, διέῤῥηξε τὰ ἱμάτια αὐτᾷ, χαὶ εἶπεν, Ὃ Θεὸς ἐγὼ τῇ ϑανατῶσαι καὶ ζωυποιῆσαι, ὅ ὅτι 
οὗτος ἀποςέλλει πρὸς μὲ ἀποσυγνάξαι ἄνδρα ἀπὸ τῆς λέπρας αὐτὸ. ὅτι πλὴν γνῶτε δὴ χαὶ ἴδετε, 

Καὶ ἐγένετο ὡς ἤχασεν Ἑλισαιὲ, ὅτι διέῤῥηξεν ὁ ὁ βασιλεὺς ̓ Ἰσραὴλ 

τὰ ἱμάτια αὐτῶ, καὶ ἀπέςειλε πρὸς τὸν βασιλέα Ἰσραήλ, λέγων, Ἱνατί διέῤῥηξας τὰ ἱμάτιά σε; 

. ἐλϑέτω δὴ ρὸς μὲ Ναιμᾶν, χαὶ γνώτω ὅτι ἐς! προφήτης ἐν Ἰσραήλ. Καὶ ἦλθε Ναιμὰν ἐν 

ἵππῳ χαὶ ἅρματι, χαὶ ἔςη ἐπὶ ϑύρας οἴχου Ἑλισαιέ. Καὶ ἀπέςειλεν Ἑλισαιὲ ἄγίελον πρὸς αὐ- 

Οὗτος. ἐνώπιον τῆς γυναικὸς} παρὰ τῇ γυναικὶ Ατπι. τ. Αστη. Ἐά. 
Ναιμάν] Νεεμαν (ῆς ροῖεεΔ) 82, 93, τοϑ. Νεαιμαν 121.  δάλη 
ϑῖαν. Μοίᾳ. ' 

ΠῚ. 

ϑίαν.  ὌὍΟφελον] {- οφϑειη 19, 93», τοδ. ΟΟπΙρΡΙ. ὠφελον ὠφϑειη 84. 
ται. ὠφϑη ις8. Ὄοσφελον ὁ κύριός ΜΗ] μἰΐπαπι ἰγεῖ Ποσεέπες πισας 
Αγ. τ. Ασπν. Ἐά. ὁ κύριός μ5] Ἔ εἴη Θεοῦ. τῷ κυρίῳ μου εἴη 
εἰ εἴη ϑίαν. Οῆτον. ἐνώπιον τῇ προφήτου) α τΒ 19. κα ἐνώπιον 82. 
παρὰ τῷ προφήτῃ ϑῖαν. τῷ ΘΕᾺ] 82, 93, 1τοϑ. Θοπηρί. τὸ 
ἐν Σαμαρείᾳ} -ἰ- και δεηϑειη τὰ προσωπε αὖτε το, 82,92. ἐν Σαμα- 
ρεια καὶ δεηϑειη τε τροσωπου αὑτῷ 1ο8. ΟοηΡ]. ἔς, ηἰ δεηϑητω 
τῦροσωπε, τιςξ8. τότε ἀποσυνάξει!] και ἀποσυναξει τς. τότε ἀπο- 
τειναξζει 247. . τότε ἀποσυνάξει αὐτὸν] και αποσυναξει απ ̓ αὐκ 10, 

82, 93. τοϑ. (οπιρὶ. καὶ τότε ϑεραπεύσειεν ἃ ἮΝ αὐτὸν ΑΥτη. 1. Αζηι. 

Ἑά. ὅτος γὰρ ὠποκαϑαρίσῃ ϑ8[αν. Οἷἶτορ. ὅτος ἀποκαϑαρίσεμν ἂν 
αὐτὸν δῖαν. Μοίᾳ. “νοίξέζο σηγα ει ἐαμε δ αἷρ. πὸ τῆς λέπρας αὐ- 
τῷ τὴν λέπραν αὐτὰ το, 82, 93» 108. ΟοπΊρὶ. α ἑεργα, φμαπι ἀαδειῖ. 
νυν. 

Ιν. Καὶ ἐσῆλϑε] κα 85» 71» 1ς8, 24ς- 
χοϑ. ΟομρΙ. τῷ κυρίῳ ἑαυτῆς} τῳ κυρίῳ αὐτὴς ΧΙ, 44; 74) 93; 
τού, τοϑ, 121. 1ς8, 226, 5345. Οομρὶ. ΑἸά. δι. Νίς. τω ανδρι αὖ- 
τῆς 64) 3244, 24.). τὼ ανδρι ἕ ἑαυτῆς 71, 243. τῶ χυριω αὐτῆς 134. 
καὶ ὅτως) 44. ἡ ἐκ γ5.] α ἢ 74- ἐκ τῆς 93. Ἰσραήλ] - και 
ανηγίελει τὼ βασιλει 190. -ξ καὶ ανηγίελη τῳ βασιλει 82, τοϑ. 
-“Ἔ καὶ ανηγίειλε τω βασιλει 93. 

Ν. Καὶ εἶπε] εἶπε δὲ (υἱ 4110] Πτεφιεπιογ) 5᾽αν. Οἴτορ. 
εἶπε-- Ἰσραήλ] α οὐπὶ ἱπίογτηεά. 24.2,24ς.- βασιλεὺς Συρίας] ργε- 
τοῖτῖ. ὁ 19) 82, 93» 108, 123, 247. Οοπιρ. πρὸς Ναιμῶν] αὶ 19, 
82, 93) τοϑ. Οομηρὶ. μαδεῖ τὼ --- Οοάεχ ὅγι. Ρατῖ, Ναιμὰν] 
Νίαιμαν (ῆς ροῖϊε2) 121. εἴσελθε] απελϑε 19, 82, 93, 1οϑ, 1ς8. 
Οοπιρὶ. α Ασπι. 1. ΑἌγπι. ΕΔ. ρῥγαπηῖτῖ. καὶ 5Ιαν. Οὗτος. καὶ ἐξ- 
ἀπορελῶ] καὶ ἀποςέλω 10, 82, 93- Οομρὶ. και ἐξαποςειλω τωι. καὶ 

ἐγὼ ἐξαποςελῶ Αττη. 1. Ατηι. ἘΔ. πρὸς βασιλέα] ωρος τον βασι- 
λεῶ 93, τοϑ. Ο(οιρὶ. καὶ ἐπορεύθη] Ἔ Νεεμαν τρος τὸν βασιλεα 
Ἰσραηλ το, 8., 93. 1τοϑ. ἐν τῇ ἢ χειρὶ] λὲν τς8. ϑέκα ταλαντα) 
Ῥγϑετηϊτι, καὶ δῖαν. Οὗτος. καὶ ἑξακισχιλίας χρυσξς} καὶ ἕξ τα- 
λαντῶ χρυσιξ 105 82, 93, 108, 158. ἑξακισχιλίους] τετράκισχι- 

λίες πῇ. 1... 
ΑΙ. τρὸς τὸν βασιλέα] τω βασιλει 19, 82, 93; ιοϑ. Οοηριὶ. 

α τὸν 158. λέγων] λεγον 120, 144. Καὶ νῦν] , καὶ Αγ. 1. 

Απῃ. Εὰ. ἰδὰ νῦν δῖαν. Οῇτορ. ὡς ὧν ἔλϑη] ὡς ἂν κομισϑὴ 10, 
82, 93, 1ο8. ΟοιηρΙ. τὸ βιδλίον τότο] τϑτο το βιδλιον 536, 242. 
ἀπίςειλα] ἐξαπεγειλα 123. απιξαλκα 48. ἀπίςειλα πρὸς σὲ] 
απεςαλκαὰ σοι 84, 93» 108. Οὐτρί. πρὸς σὲ Ναιμῶν] Ναιμαν προς 
σεζ46.Ἡ. Ναιμὰν) Νεμὰν (ἄς ἰηῆ 4) Οεοις. Ναιμὰν τὸν δαλόν 
μου] τὸν δελον μου τὸν Νεεμαν 82, 9 3» 1τοϑ. (οιρῖ. καὶ ὄποσυν- 
ἄξεις] ὅτι ὠποσυνάξεις Οεοῖ. καὶ ἀποσυνάξεις δίς. δὰ ἤη. ςοῃ.] 
“ἢ Ταγο: ἐμ, ὦ ἰοργα μα. Ψαὶσ. ὠποσυνάξεις} ἀποσυναζης 242, 24ς. 
ϑεραπεύσεις Αττη. τ. Α΄τη. Εἀ. ποκαϑαρίσεις δῖαν. αὐτὸν] Νεε- 

μᾶν τον δᾶλον μου44. πὸ τῆς] ἐκ τῆς Αἰεκ. λέπρας αὐτῇ} 
Ἢ καὶ ανηγίειλεν τω βασίλει 1 ς8. 

ΟΨΙΙ. Καὶ ἐγίνετο] αὶ ἐγένετο 44. 
νον». ἢ. 

. Καὶ 

βασιλεὺς] Ργαγηῖε, ὁ 447 74) 

Ἡ δὲ εἶπε] καὶ εἰπε 82, 93, τοΒ. ΟοπΊρί. Ατπι. σ. Απη. Ἐά, 

ἀπήγί[ειλε] ἀνηγίφιλε, 

93» 1ο8. Οοῃηρὶ. Αἰοχ. Ἰσραὴλ] α 242. διέῤῥηξε] ργαπιτ, 
καὶ 93. ϑίερρεν (ς) 161, τὰ ἱμάτια αὖτ} τὰ ἱμάτια ἕαυτξ 
ΑΙεχ. Ὁ Θεὸς] μη Θεὸς 19, 44) ς2, τό, 64, 71, γ4, 82, 92, 93. 
τού, 1οϑ,. 119) 120, 121, 123, 134) 1445) 2306, 242, 241, 244) 24ς, 

446, 247. Οοπιρὶ. ΑἸά. (τ. Νίο. Ὁ Θεὸς ἐγὼ] μη Θεος εἰμι ΧΙ. 
μη Θεος ἐγὼ εἰμι ςς, 1ς8. Α΄τῃ. 1. Ασπη. Εὰ. θοῦ. εἰ ἐγὼ ὁ Θεὸς 
εἰμὶ διαν. τΆἪ ϑανατῶσαι!] καὶ τὰ 10, 93» ιοϑ. Οορ. τῇ ϑανα- 
τῶσαι καὶ ὶ δωοποιήσα!} τὸ ζωοποιησαι ἢ ἢ τὰ ϑαναΐωσαι 64. ΑἸά. καὶ 

φωοποιῆσαι ἢ ζωοποιῆσαι ΧΙ, 44, 74γ) τού, 119) 121) 134) 144, «16. "1 
2425) 247. Αγ. 1. Αττῃ. ἘΔ. καὶ ζωογονησαι 19. 58) 82, 93: 1οθ, 
158. Οοπιρ!. ἢ ζωογωνηῆσαι (ἢς) 24ς. α καὶ Θεογ. ὅτι ὅτος 

ἀποςίλλει} οτι ὅτως ἀπεξειλε το, ὅτι ἀπέξειλε ΑΥπὶ. τ. Αγ, Εά, 
φυΐα ἐβε πὲ Ψαὶρ. ἀποςίλλει} ὠπέςειλε ϑίαν. ἀποσυνάξαι 
ἄνδρα] ΤΙ. ό4. ΑΙά. ανδροι εἐπισυναξαι 247. ϑεραπεῦσαι τὸν ἄνδρα 
Απη. 1. Ασπὶ. Εά. ἕνα καϑαρίσω ἄνδρα 81αν. 
ψυϊς. ἀπὸ τῆς] ἐκ τῆς ΑΙεχ. ὅτι τλὴν] α 91: 82, 93, 108. 

Οοπιρὶ. ὅτι τλὴν--ἴδετε} τολὴν γνῶτε καὶ ἴδετε Αἴτῃ. 1. Ἀπ, Ἑὰ. 
δϑίαν. Μοίᾳ. ὥλλὰ τολὴν γνῶτε καὶ ἴδετε δῖαν, Οἴἶτορ. 
γνῶτε] τῦλὴν γνωται 19. γνῶτε δὴ} α δὴ 82, 93, 108, 243, 247. 
Οὐοπθρὶ- Τυι 34. ὅτι προφασίζεται τς μοι] ὅ ὅτι ἐν Άμεν τυ 
τι ὅτος πρὸς μέ Αγ). 1ἱ.Ἅ Απ, Ἑά. ὅτι ἰδὲ ὅτος τοροφασίξεταί μοι 
Θεοῖς. ὅτι ὅτος ζητεῖ αἰτίαν πρὸς μέ. δϑΆ3ν. τυροφασίξεται] τρο- 
φασιζετε 93. μοι} με 1Π], 44) ς5ν 64, 74, 92, τού, 119, 120, 121, 
123) 134) 144) 236, 242)243, 247. ΑἸά, Οαζ, ΝΊο, προς με 85, 93; 
τόδ. (ὐοπιρί. 
ΝΠ. Καὶ ἐγένετο ὡς ας ρὶ ὡς δὲ ἤκεσεν44. Ἑλισαιὲ] ὃ αν- 

ϑρωπος τῇ Θεξ 82, 93, 128. -᾿ ἀνϑρωπος τε Θεξ 247. ΟΟΏ}ρ]. ΑἸεχ. 
Ἐλισεὲ ὁ ἀνὴρ τὰ Θεξ Ατπι. 1. Απῃ. Ἐά. Ἰσραὴλ 1] α 71, τοϑ, 
24ς. Οοπιρὶ. μαδεῖ ἄρ --- (οάεχ ὅγτ. ῬΑ. τὰ ἱμάτια αὐτῷ} 
τὰ ἱμάτια ἑαντξ ΑΙεκ. καὶ ἀπέρειλε] α καὶ 44) 7γ1. Ατπῖ. 1. Αππη. 
Ἑά. καὶ ἀπέρειλε--- Ἰσραὴλ 49] α ουτὴ ἰμζογπηοά, Θεοῖς. πρὸς τὸν 
βασιλέα] κα τον 64, 24). ταρὸς τὸν βασιλ. Ἰσρ.] προς αὖτον γι. 
Ἰσραὴλ 251, 44. 93ν τοό. λέγων] καὶ λέγει προφήτης Ἰσραὴλ 
Αγ. τ. ἐλϑέτω)] ἐλϑατω ΧΙ. ταραγενεσϑὼ 82, 93, τοβ. Οοπιρὶ. 

ἐλϑέτω δὴ τορὸς μὲ] τταραγενεσθω 19. ἔπε δὴ Ατπι. τ. Ατ). Εά, ἐλ- 
ϑέτω πρὸς μὲ νῦν Οεοτρ. δῖλν. Ναιμὰν] Νεεμᾶν (π ῥγαεοθάεπιϊ- 
θυ8 Νεμαν) γ1. καὶ γνώτω] καὶ γνωσεται 825 93», 1Ιο8, 122. 
ΟομρΙ. καὶ γνώτω δος. 84 ἔῃ. οοπ|.} κα 119. 

1Χ. Καὶ ἦλϑε] καὶ τσαρεγενετο 10, 82) 935) 1ο8. Οοπιρ. Καὶ 
ἦλϑε Ναιμᾶν] κα 119. ἐν ἵππῳ καὶ ἅρματι) συν τοις ἀρμᾶσιν αντξ 

καὶ ἵπποις αὐΐξ το, 829 τοϑ. (ὐοτηρί. ἤς; οὐπὶ ἐν ῥῖῸ συν, 93. εν ἐππὼ 

αντὰ καὶ αρματι αὐτδ; ουτὰ ἄντε υἵγζοαις Ὁ Χζ,), Οὐάοχ ὅτ. απ. 

ἐν ἵπποις καὶ ἅρμασι Ἀπ. το Ἀπ. Ἑὰ. δῖαν. Οἶτορ. ἐν ἵπποις καὶ 
ἐν ἅρμασι βίαν. Μοίᾳ. ἔρη ἐπὶ ϑύρας] ἔρι ἐπὶ ϑύρες (Π.) 242. 
ἐπὶ ϑύρας] ἐπι ϑυραις ΧΙ, ςς, 64, τού, 110, 1219) 134) 144) 243. ΑἸά, 
εν ϑυραις 74. ἐπι τῆς ϑυρας 825)93, 1.8, Οομρὶ. Διο: οἶκξ]) ρα - 

τί. τα 93» 1οϑ. (Ομ ὶ. ΑἸοχ. 
Χ. Καὶ ἀπέίςειλεν)] -Ἐ πρὸς αὐτὸν ΑΪεχ, 

Τι. 64. κα λισαιε 247. ἄγίελον πρὸς αὐτὸν] τερος αὐἷον αγίελον 

93» τοϑ, 247. ΟΟπΊρ]. α 24ς- μιαθεῖ ἄγίελον Ὁ κέ Οοάεχ ὅγγ. Ῥαγί. 
τρὸς αὐτὸν] α Πῖς ΑἸεχ. Πορευϑεὶς] πορεύϑητι Αττη. 1. Ασηη. Ἐὰ. 
Θεοῖς. πΠορευϑεὶς λέσαιτ-ῇ σάρξ, σὰ σοὶ] ϑωγρέ, εἰ ὑααΐε ἱπ ϑογάα- 

8ὃ6σ 

ὅτι τλὴν 

22 σμγοη ἤοίδρε. 
45, 

γ» ΞΡ " 

“πλισαιὶ ἄγγελον] 

Ἀν 
εις 



ΒΑΣΞΣΙΛΕΙΩΝ Δ. 

δι, ὦ - δ ὩΣ δῖε, τάν πῷ τς αν ςον δας οὐδεν τοοβε μῶν τ σξος ἡὰ ΚΕΦ, Υ, 

τὸν, λέγων, Πορευϑεὶς λᾶσαι ἑπ]άκις ἐν τῷ ᾿Ιορδάνῃ; χαὶ ἐπιςρέψει ἡ σάρξ σοὺ σοὶ χαὶ: χαϑα.-. 

οισϑήση. Καὶ ἐθυμώϑη Ν αἱμᾶν χαὶ ἀπῆλθε; χαὶ εἶπεν, ᾿Ιδὲ᾽ εἶπον, Πρὸς μὲ πάντως ἐξελεύσε.. γι, 

ται χαὶ ςἥσεται, χαὶ ἐπικαλέσεται ἐν ὀνόματι Θεξ αὐτξ, καὶ ἐπιϑήσει τὴν χεῖρα αὐτῇ ἐπὶ τὸν 

τόπον, καὶ ἀποσυνάξεϊ τὸ λεπρῶν: οὐχὶ ἀψαϑὸς ᾿Αξδανὰ χαὶ Φαρφὰρ σταμοὶ Δαμασχᾷ, ὑπὲρ τς, 

χάντα τὸ ὕδατα ᾿Ισραήλ;, ἀχὶ πορευθεὶς λόσομαι ἐν αὐτοῖς, καὶ χαϑαρισϑήσομαι  χαὶ ἐξέκλινε 

χαὶ ἀπῆλθεν ἐν ϑυμῷ. Καὶ ἤγ[ισαν οἱ παῖδες αὐτῇ, καὶ ἐλάλησαν “πρὸς αὐτὸν, Μέγαν λόγον, γ5, 

ἐλάλησεν ὃ προφήτης «τρὸς σέ" ὀχὶ «ποιήσεις ; χαὶ ὅτι εἶπε πρὸς σὲ, ᾿Λᾶσαι καὶ χαϑαρίσϑητι. 

Καὶ χατέθη Ναιμὰν καὶ ἐξαπ]ΐσατο ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ἑπ]άκις κατὰ τὸ ῥῆμα Ἕλισαιξ". χαὶ ἐπέ: τι, 

φρεψεν ἡ σὰρξ αὐτῇ ὡς σὰρξ παιδαρίου μιχρδὶ καὶ ἐκαϑαρίσϑη. Καὶ ἐπέςρεψε πρὸς" Ἑλισαιὲ τς, 

αὐτὸς χαὶ πᾶσα ἡ πταρεμξδολὴ αὐτϑ, χαὶ ἦλθε χαὶ ἔφη ἐνώπιον αὐτθ, χαὶ εἶπεν, ᾿Ιδὲ ἔγγωχὰ ὅτι 

οὐκ ἔςι Θεὸς ἐν ππἄσῃ τῇ γῇ» ὅτι ἀλλ᾽ ἢ ἐν τῷ ᾿Ισραήλ' καὶ νῦν. λάδε τὴν εὐλογίαν παρὰ του 

δόλα σα. Καὶ εἶπεν Ἑλισαιὲ, Ζῇ Κύριος ᾧ «παρέφην ἐγώπιον αὐτᾶ, εἰ λήψομαι καὶ πααρέξιᾶ-. τ6. 

ποηι, εἰ ἰάσαγε, εἰ τοβἠμείεν εἰδὶ ἐατο κα Οτίρεπ. 1. 971. (ΟΕ ἵν. 146.) ᾿ 

λῆσαι] ργροπηῖτ. καὶ Θ΄ ογς. ἑπ]άκις ἐν τῷ Ἰορδάνῃ] ἐν τω Ἰορδᾶνη 

εὔδομον 19, 93, τοϑ. Οὐοπιρί. ἐπὶ τῳ Ιορδανῃ 71. ἐν τῶ Ιορδανη επΐα- 

κις το. καὶ ἐπιρρέψει] καὶ ἐπιςρεψη τού. καὶ ἐπιςρωφῆ 24. 

καὶ ἀλλοιωθήσεται 8[αν. Οἶτορ. ἐπιρρ. ἢ σάρξ σε] τονεγίσι ἐατὸ 

“κα ϑυτ. Βατ- Εεῦγτ. σοι] ἐν σοι 44. ἐπὶ σοι 935) 108. Οοπηρὶ. α τού. 

Ατπ). 1. Απη. Ἐα, 8ῖαν. Οἴτορ. καὶ καϑαρισϑήσῃ] καὶ καϑα- 

ρισϑητι 5) 74.) τοῦ, 140, 1217 1239) 134) 1414, 1ς8, 236, 2429 24ς. 

Οὐοάοκ ὅγγ. ΡαΠΐ, ΑἸεχ. Οδῖ. ΝΊο. οἰ πιμηάαδίμιγ ϑγτ. Βατ- θῦσ. καὶ 

καϑαρισϑήσεται δῖαν. Οἴτορ. ; 

ΧΙ. Ναιμᾶν] Ναιαιμαν (ᾶς οοηλ. 14. εἴ 17.) 121. καὶ ἀἐπ- 

3.9] 244. α καὶ Αἴ. τ. Απῃ. ἙἘά. Ἰδὲ εἶπον] δὴ ἐλεγον οτε 

ΤΠ. τπηᾶγῥ. ιδὰ δὴ ἐλεγον ΧΙ, 44, 52, κ 5») ςό, 64) 745 82, 92, τού, 119, 

120) 121) 123, 134) 144, 1ς8, 236, 2435 2445 24ς, 246. ΑἸά. (Δί. 

Νίο. Οὐρεπ. ἷν. 146. δὰ ελεγον 10, 719 935 108. (μηρί. εδου δὴ 

ἐλέγεν 242. α 247. Βμιᾶρεῖ ἴπ σμαγαξξ, τηϊποτε ΑἸεχ. α ἰδὲ Αἴτῃ. 1. 

Απη. ἘΔ. ἰδὲ γῶρ εἶπον δῖλν. εἶπον] ἐγὼ ἔλεγον ΟΕ τγίοξ. ν, 149- 

Ἡρὸς μὲ δες. δὰ ἔπ. οοπ,.1 ὅτι ἐξελεύσῆαι καὶ ἐπιθήσει αὐτὰ τὴν χεῖρα 

καὶ ἐπικαλέσεται τὸν ϑεὸν αὐτὰ καὶ ἀποσυνάξει τὴν λέπραν. ΟΒιγίοίξ. 

ν᾿ τ49: (ΟΕ, νῖ. 347.) Πρὸς μὲ πάντως ἐξελεύσεται] οτι ἐξελευσεται 

πρὸς με σαντως ΧΙ, 71) 123) 243)344. εξελευσεται ττρος με 19,93. 

Οὐοπιρῖ. οτι ἐξελευσεται προς μὲ 44, ζ2, ἢ 5) 64, 745 82, 952, τοῦ,.110, 

120, 1217134,) 144) 236, 242. (άεχ 5γγ. Ῥαγ. ΑἸά. (αι. Νῖς. ϑἷαν. 

Ἐς, ουπὶ μοι ρὲο πρὸς μὲν Θέογρ, Ργϑεπηῖτ, οτι ςό,.γῖ,) 446. ἐξελεύ- 

σετε (ἢς) προς με τοϑ. οτι ἐξελευσέϊαι τ 8, 24 ς. ὅτι πάντως ἐξελεύ- 
σεται πρὸς μὲ Οτΐρεηῃ. 1. οἷτ. καὶ ςήσεται] αὶ 19» 44.93ν 108, τς8. 

καὶ φήσετε 120. καὶ ἐπικαλέσεται!) καὶ εἐπικώλεσετε 93») 134. 

Ἔ προς μὲ, και ςἥσεται; καὶ επικαλεσετῶι 242. αἰς8. ἂν ὀνό- 

ματι] το ονομῶ 82. Ατπι. 1. Ασπι. Εά. Θεξ αὖὐτΒ] ργαπήτι. Κυριξ 

το, ς 5, τό, 64, 71, 82,93» 158,243;) 244) 245, 246. (οτηρ]. Οἥρεη. ]. 
εἷς. Κυριξ τε Θεὲ αὐε 247. Αττη. 1. Απῃ. Ἑά. Κυρίς Θεῖξ αὐτῷ (ουπὶ. 

Θεῷ ἴῃ οἰιαγδές. πὐϊποσε) ΑἸοχ. καὶ ἐπιϑήσει!]) ἢ καὶ ἐπιϑησει 71. 
τὴν χεῖρα αὐτῷ} τὰς χεῖρας αὐτῷ Θεοῖρ. ἐπὶ τὸν τόπον] α ΧΙ, 

44. 53,71) 74) 82,92) τού, 119, 120, 121) 134) 144) 245, 34ς. επὶ 
τὸν λέπρον τό. ἐπὶ τὸ λέπρον 93, 1ο8. Οοπιρί. καὶ ὠποσυναξει] 
καὶ ἐπισυνᾶξζει 71, 119) 243. καὶ ετισυναψει 247. καὶ συνάξει 
ΑΙεχ. καὶ ϑεραπεύσει Απῃ. 1. Αγπ. Εὰ. καὶ καϑὰρίσει ϑίαν. 
εἰ εμγατεὶ Ψυϊς. τὸ λεπρόν] αὐτὸ απὸ τῆς σαρχος μου 10, 93) το. 
τὸ λεπροὺν τ23. αὐτό (ογρῖ. “ι Ψυΐς. 
ΧΙ. Οὐχὶ ἀγαϑὺς} εχ! αγαϑοι ΧΙ, 442 ς 4» τό, 64,715) 74) 82, 

92, τοῦ, 119.) 120, 121) 123) 134) 144γ18,236,245,243,2445245) 
246, 247. Αἰά. ΑἸεχ. Οἵ. Νίς. δῖαν. Μοίᾳ. οὐκ αγαϑος 93, τοβ. 
Οοπρ!. ἐχὶ ἀγαϑοὶ εἰσὶν Αγ. 1. Αττα. ἘΔ. ᾿Θὐχὶ ὠγαϑθὸς-- 
Ἰσραήλ) οηπε δομὶ φδαπα εἰ Ῥαγῤῥαν, βαυϊ! Βανιαίεῖ, »γα ϑονδαμο 

Ἀπιδτ. ᾿Αδανὼ] Αρξανα ἢ], 44, τοῦ, 119, 24ς) 246. Ὁΐρθη. ἰός. 
εἶς. Θοογρ. Αξδδανα ςς. Αμξᾶνα τό. Σαξανα 71. ᾿Ἀξρανα᾿ 93. 
το8. ᾿Νεανα 247. ᾿Αμανὰ ΟΠ. Ναξξανὰ ΑἸὲκ. Φαρφαὰρ) 
Ἄφαρφα 11, Φαρφαρα 111. ᾧαρφα 44, ξς, γ1, 745 119. 18, 246. 

Οὐήρεη. 1. οἷς, Φαρφαϑ' ς6,.243,244. Ἄρφαφαρ 82. Φαρφὰδ (βε; 
ΟΕ τοβ.)}.93. Φαρφαλ τιοϑδ. Παρπαρὰ Ατῃι. 1. Ατήν, ΕἘά. Παρπὰρ 
Οεορ. ποταμοὶ Δαμασχξ] -Ἐ ὑπὲρ Ἰορδανην ΧΙ, ς27᾽ ς 5) 56, 74. 
82, 92, τού, 120, 121, 123.) 134, 144) 236, 242, 243, 244, 446. ΑΙά. 

Ολι. Νῖς. Οεογρ. δίαν. “Ἐ ὑπὲρ τὸν Ιορδανὴν 19, 445 64. τοϑ, 1 9» 

ἱ ς8, Οογηρὶ. Ὁοάξχ ὅγτ. Ῥα ὑπὲρ πάντα τὰ ὕδατα] και παα 
Τὰ υδατα ΧΙ, 2, τό, 64, 82, 95, 166, 119, το, 121) 125, 134) Τ44, 
ἰς8, 436, 242, 243) 2447) 446. ᾿(οάεχ ϑγτ. Ραΐ. Αἰά. Οἱι. Νίς. 

. ὉομΡΡΙ. 

Οεοίξ. δῖαν. καὶ ὑπὲρ πσαντὰ τὰ ὑδαῖα 10.) 44γ'8 {).93, ἴοβ. (οὶ. 

καὶ παΐα υδατα γ4. Ἰσραήλ] ργωγαϊϊτ. τὰ (δῖ. Νίς, ἐχὶ 
πορευϑεὶς] ὁ πορευϑεὶς ΑΙεχ. καὶ διατί ἐ πορεύσομαι Αττη, τ. Ατπι. 
Ἑὰ. μαρεὶ τπορευϑεὶς {0} --- Οοάεχ ὅγγ. Ῥαγΐ, τποορευϑ. λέόσομαι] 
πορεύσομαι καὶ λέσομαι Οεοτς. λέσομαι] πόρευσομαι 11. καὶ 
ἐξέκλινε] καὶ ἐπεγρεψε το, τοθ. Οὐοπιρί. α 44. καὶ ἀνεγρεψε 3. 
καὶ ἐξέκλινε δες, δὰ ἔῃ. ςοπι.} καὶ ἐξέκλινεν ἐν ϑυμῷ καὶ ἀπῆλϑεν 
ϑίαν. Οἰξορ. 

ΧΙΠῚ. Καὶ ἤγ[σαν] καὶ τορόσηλϑον 10,93» 1ο8. Οοτὴρὶ. Ἔ προς 
αὐῇον ττο. καὶ ἐλάλησαν] και εἰπὸν 10, 93», 1ο8. Οοπηρῖ. 8|ν, 
Μοίᾳ. καὶ ἐλάλησαν πρὸς αὐτὸν] ἐλάλησαν πρὸς αὐτὸν καὶ λέγε- 

σιν αὐτῷ πάτερ Ἀπτῃ. τ. Αὐτν, ΕΔ. καὶ εἶπον αὐτῷ. λέγοντες ϑῖαν. 
Οἶἶτορ. εἰ ἰρομεὶ μπὲ εἰ: ραίεν Ψυΐσ. ταρὸς αὐτὸν] -“ πατέρ το, 
93» 1.8, 247. Οοπιρῖ. ΑΙεχ. αὐτῷ το. -Ἐ λεγοῖϊες ,4ς. Μέγαν 
λόγον] εἰ μεγαν λογον 445, 158, 243. δῖαν. Οἴτοσ. εἰ μέγα (Πς) λό. ,"᾿ 

εἰ μέγαν τινὰ λόγον -΄ ᾿ γον 93. εἰ λόγυν μέγαν Οοάεχ 8γτ. Ῥαγΐ, 
Αἴπι. 1. Ασιῃ. Ἑά4.- Μέγαν λόγον ἐλάλησεν} ἐἰ μεγαν λελάληκε λο- 
γον το. ΟοἴπρΙ. λόγον ἐλάλησεν] λεχαληκενιλογον τοΒ. ἐλά- 
λησεν ὁ προφήτης τρὸς σξ] ὁ τροφητῆς ἐλάλησεν σὲ 245. ὁ προφήτης 
λελάλῆκε πρὸς σέ (οάεχ ϑγγ. Ῥαζ. 

ὁ πἰροφητης 19, 93. 108. Οοταρί. ἐχὶ ποιήσεις] πκ ἂν ἐποιησας 10, 
93» 108. Οὐμρὶ. λα 12:. καὶ ποιήσεις 44. υἱ νἱάἀδίιγ, που ορογίεὗαι 
δεινέ ἢ Αττὰ. τ. Ασ. Ἐά. τ Τον Οεογρ. δίαν. ΟΥἶγορ. σπποη [- 

εὖγε: ἢ δῖαν. Μοίᾳ. εζγίε ζαεεγὲ ἀεόμεγας : Μουϊρ. 

φ4., 247. Οοὐεχ ὅγγ. Ραγῇ, ΑἸὰ. Οδὲ. Νίο. Οεδόγς.0 καϑ᾽ ὅτι εἶπε 

19, 93, 108. Οοπηρί. μᾶθεῖ καὶ ἴῃ ομαγαδε. πηΐϊπογε ΑἸεχυ καὶ 
ὅτι εἶπε διὸ. δὰ ἥη. σοτη.} 2εγυμε φμία ἐἰϊκὶ!, ἰαυατε εἰ σιμπαάϊαδεγῖ!. 

Ασπι. τ. ἄπ. Ἑά. ὅτος δὲ εἶπε πρὸς σὲ, λέσαι καὶ καϑαρίσϑητι.. 
δῖαν. Οἷἶστοσ. καὶ ὅτι εἶπε τρὸς σὴ] α 121. καὶ καϑαρίσϑητι] 
ἃ καὶ 44. 

ΧΙΝ. Ναιμῶν] Βαδεῖ δ --- (οάεχ ὅυτγ. Ῥαγΐ. 
σατο] και εδαπῆισϑη το. α καὶ Οεογρ. Ἑλισαιί] τε ἀνϑρωπε τὰ 
θεξ 93, τοϑ. Οὐ]. ἐπέρρεψεν) απεσρεψεν 74, 247. ΑΙ4. ἡ 
σοὼρξ αὐτῷ] -ἰ- ἐπ᾽ αὐἴον το, ς ς, ς6, 93, τοϑ, 24ς, 246. ὡς σὰρξ] 
λ σαρξ 19, 44. 93» 108, 24ς. Θεοῖς. ὠὡσει σαρξ 123, 236,42. ζλϊ. 
Νίς. ἀὠὡς σὰρξ παιδαρίου μικρξ} ὡς τταιδαριπ μικρε σαρξ τό, 246. 
ἡσαιδαρίου μικρΒ} τταιδαρίου νεξ δῖαν. 

ΧΥ. Καὶ ἐπέρρεψε] καὶ ἀπερρεψε 64) 74, 121. “ἘΝ εεμαν 913», 
τοβϑ. Οοπιρί. -Ἐ πάλιν 8ϊαν. Οἷτορ. «ρὸς ᾿Ελισαιδ] τρος τον 
ανῆρωπον τῇ Θεξ 93) τοϑ. Οοιηρί. καὶ τῶσα] α τασα 93», το8. 

παρεμβολὴ] συναγωγὴ (πιᾶγρ. υἱ Ε4.) «6.Ἡ ἦλϑε καὶ 
ἴῷη} α καὶ Ἄτη). 1. Αγω. Ἐά. ἐνώνιον αὐτῇ] α 82, 24{. εἰς πρόσ- 
ὡπον αὐτὸ ΑΙσχ. καὶ εἶπεν] μαδεῖ ἴῃ “παγαῶ.. πυΐποτε Αἰθσχ. Ἰδὲ 

ἔγνωκα} ἰδὲ δὴ ἐγνωκα ΧΙ, 44) 64, 74, 82, 93) τού, το8, 110, 120, 
121, 123) 134) 1445 1.8, 236, 243,244.243, 247. Οοπιρί. ΑἸά. ΑἸεχ. 

αι. Νίς. (δε δὴ ἐγνων 445. ἰδὲ νῦν ἔγνωχα εοῖρ. δῖαν. Μοίᾳ. 
ἐγὼ νῦν ἔγνωκα ϑῖαν. Οἶτον. ὅτι ἀλλ᾽ ἢ] α οτι 44. ὅτι ἀλλ᾽ ἢ 
ἐν τῷ Ἰσρ.] υὐλὴν μόνον ἐν μέσω Ἶσρ. Ἀττι. τ.΄ Ατηι. 4, ὠλλῶ μόνον 
ἐν τῷ Ἴσρ. ϑίαν.. καὶ νῦν λαίΐξε] “καὶ ἰδὲ ἤδη χάθε δὰν. ΟΙτορ. 

τὴν εὐλογίαν] κα τὴν 93) το8. Οὐπιρ. τσαρὰ τὰ δέλε σΒ]) εχ χαειρος 
τῷἍ δελὲ σε το.) 93.» τΌ8. ὉΟΙΏρΙ. ασαρα τς8, ἢάβοὶ παρὰ ἱπ ἐπα. 
ΤΑ ΠΟΓα Αἶςχ. ᾿ 

ΧΥΙ. ἜἝλισαιδ] Βαθεῖ 1 --- Οσἀοεχ ϑγγ, ῬαὴΓ. Κύριος] Ἤ τῶν 

δυναμεὼων 243,)244.- εἰ λήψομαι] εἰ λήψομιαί τι Ατπι. τ. ἈΠΏ. Ἑὰ. 
δἰᾶν. Οὗτός. πιαρέβιάσατο] παρεδιασαντὸ 106, τ19, 247. αὖ- 

καὶ ἐδαπῆ:- 

ὁ προφήτης τρὸς σῇ τρος σε ! εΓί, 

καὶ ὅτι εἶπε! 0 

κακαὶ ΧΙ, 44, ςτ, 64, 71» 74) 829 τοῦ, 123») 1347 1445) 118, 226,45, 



ΚῈ ᾧ. ν, 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ. 

17. σᾶτο. αὐτὸν “λαδεῖν, χαὶ ἠκείϑησε. ΚἈὶ εἶπε Ναιμᾶν, Καὶ εἰ μὴ, δοϑήτω δὴ τῷ δέλῳ σε γόμος, 
ζεῦγας ἡμιόνων, ὅτι οὐ ποιήσει ἔτι ὃ. δδλός σου ὁλοχαύτωμα χαὶ ϑυσίασμα ϑεοῖς ἑτέροις ἀλλ᾽ ἢ 

τϑ. τῷ. Κυρίῳ τῷ ῥήματι τότῳ. Καὶ ἱλάσεται Κύριος τῷ δόλῳ σου ἐν τῷ εἰσπορεύεσϑαι τὸν χύριόν 
μδ. εἰς οἶχον Ῥεμμὰν τπροσχυνῆσαι ἐκεῖ" χαὶ αὐτὸς ἐπαναπαύσεται ἐπὶ τῆς χειρός μξ, καὶ προσ- 
χυγήσω ἐν. οἴχῳ Ῥεμμᾶν ἐν τῷ πρροσχυνεῖν αὐτὸν ἐν οἴχῳ Ῥεμμᾶν, χαὶ ἱλάσεται δὴ Κύριος τῷ 

19. δάλῳ᾽ σου ἐν τῷ λόγῳ τότῳ. Καὶ εἶπεν Ἑλισαιὲ πρὸς Ναιμὰν, Δεῦρο εἰς εἰρήνην" καὶ ἀπῆλϑεν 
2ο. ἀπ' αὐτῶ εἰς δεδραϑ ὰ τῆς γῆς. Καὶ εἶπε Τιεζὶ τὸ παιδάριον Ἑλισαιὲ, ᾿Ιδὲ ἐφείσατο ὃ χύριός 
μου τῷ Ναιμᾶν τῇ Σύρου τἄτε, τὸῦ μὴ λαξεῖν ἐκ χειρὸς αὐτῇ ἃ ἐνήγοχε' ζῇ Κύριος, ὅτι εἰ μὴ 

» “Ζ 9. ν,.. Ζ 5. » » "Ὁ 
21. δραμϑμαι ὀπίσω αὐτϑ, χαὶ λήψομαι ἀπ᾿ αὐτξ τι. 

τ 

Καὶ ἐδίωξε Γιεζὶ ὀπίσω τοῦ ΝΙαιμάν' χαὶ 
“»Φ Υ 9 Ν ΝΝ "4 Σ ᾽; 3 νρ ς 3 ΄ ᾿ 9 Ἂ, ἰδ [24 9 3 Ν ., 3 Ὁ 

εἶδεν αὐτὸν Ναιμὰν τρέχοντα οπίσω αὑτᾷ, χαὶ ἐπεςρεψεν απὸ τὸ ἅρματος εἰς ἀπαντὴν ἀῦτδ. 

τὸν] μαθεῖ ἴῃ Ἵμηγδές. τηΐπογε ΑἸεχ. καὶ ἠπείϑησε] καὶ οὐκ ηϑελησε 
λαξειν 19, 93, τοϑ, καὶ οὐκ ἠϑέλησε Οοπιρὶ. καὶ οὐκ ἤκεσε Οφοτν, 
δῖαν. Μοίᾳ. καὶ οὐκ ἤκεσεν αὐτὸν μήτε ἔλαδε δ[αν. Οἴἶτορ. 
ΧΙ]. Ναιμὰν] Νοεμαν (ἢς «181: ρίετυπιψυε Νεεμαν) 93. Καὶ 

εἰ μὴ--δδέλω σον} Οεντε φιαπάοφαάεπι πον ἀαῤίμεν (έγυο ἱπὸ Αττα. τ. 

Οεγίε φιαπαοφμί εν ἑία οΠ9 πόφηε ἀἰαδί εν ψέγυο ἐμὸ ταᾶτρ. Ἄττω. ἙᾺ. 
Καὶ εἰ μὴ-- ποοιήσει) και δοϑησεται σοι γομορ ζενγος ἡμιόνων καὶ συ 
(μοι ϑωσεις ἐκ τῆς γῆς τῆς συρραᾶς οτι οὐ ποιήσει 44. ὅδ υἱε : 44 οὐ- 
3 ετνο, εοποεαῖς νεϊφὶ βέγυο ἱμὸ μὲ τοἰδαρε ὁπες ἀμογμπε διγάοπεπε οἷο ΙΕΥΥα Σ 

«οπ δπῖσι ποῖοι Νὰ. Καὶ εἰ μὴ δοϑήτω δὴ] δὴ (ὄντως) εἶγε οὐ δώ- 
σεσι τ Οοάϊοεβ ϑετρὶ!. εἰ οὐ βόλῃ λαθεῖν δός μοι ϑῖλν. δοϑήτω 
δὴ] α δὴ γ1, 93. Οοτρφὶ. γόμος} γομορ 111, ΧΙ, ςς, 64, 82, 123; 
416, 243, 847. ΑΙά. γονορ γι. γομὼρ 242. γόμος, ζεῦγος] γο- 
μορ ζευγὴ (πιαγρ. ζευγος) 11. γομὸρ ξευγες τό, γ45γ 925 τού, 1199 
Σ20) 1219) 134) 1445γ244. Οαἴ. Νὶς. γομος ζενγες 1ς8. (οπιρὶ. ΑἸεχ. 
ψόμ.. ζεῦγ. ἡμιόν.} ὁπις ἀμογμμι δμγάομμπε ας ρμίνετοία ἕεγτα Αὐτλ. 1. 

Ἄσαι. ἘΔ. φεῦγ. ἡμιόν] ΤΥ. 242. ἡμιόνων] -- καὶ συ μὴ δωσεις 
ἐκ τῆς γῆς τῆς πυρρας Χ]. - εβάξῃ, ΟἸΠΊ μοι ΡΓῸ μὴ» 55» 64) 74) 
92, τού, 119», 120, 121) 1235» 144, 236) 2435) 247. ΑΙά, -Ἐ γῆς 10, 
71,93») 108, 1ς8. Οοπρ!. - καὶ σν μοι δώσεις εχ τῆς γῆς τῆς τυυρᾶς 
(Δο) ς2. -" εβάεπι, οὔπι σπορᾶς ρτο πυρᾶς, (αἱ. Νίο. -Ἐ ἀπὸ τῆς 
γῆς Αἰεχ.  ἐπὸ τῆς γῆς ταύτης πυῤῥὰς δῖαν. Οἶτορ. -Ἐ εδάεπι, 
δε γῆς, ϑῖαν. Μοίᾳ, ὅτι οὐ τοοιήσει] ρχεται. καὶ σὺ μοι δωσεις 
ἐκ τῆς γῆς τῆς πυρὰς τς8. ῥτατηϊτξ, εβάεπι, πἰἢ πυρρας, 242. οὐ γὼρ 

“σοιήσες Ὑ βεοδοτεῖ. Ο. 10. ἰῇ 4 ερ. ἔτι] 247. Ὑπεοάοτεῖ, ἰ. οἱ, 

ὁλοκαύτωμα] ροπΐς ἀπίς ὁ δαλος σε 120. ολοκαυτωμαῖα 243, 244. 

Ἀπ. 1. Ασηι. Εά4. 8ῖδν. ὁλωκαύτομα ((.) 24ς. καὶ ϑυσίασμα) 

ΧΙ, 44, ς2, 71) 74, 82) 92, 119, 120, 134, 144) 236, 242, 24ς. 

Οδι. Νίς. ἢ ϑυσίαν 19, 93, το8. Οοτηρὶ. ὙΓπεοάοτεῖ. ]. οἷ, καὶ ϑυ- 

σιας τό, 64,246. ΑἸά. καὶ ϑυσιαν 123, 158. ΑἸεχ. καὶ ϑυσιασμαῖα 

ι ] 

. 

ὦ ἔχ 

244. Αττη. τ. Αστη. Ἑά. 8᾽αν. καὶ ϑυσίασμα ϑεοῖς ἑτέροις) και ϑυ- 

σιᾶς ἐτερας 2447. ἀλλ᾽ ἢ] ρῥγαπηῖτε, οτι 243, 244. ἀλλ᾽ ἢ ἄς. δὰ 

βη. οοπη.7 ἀλλα μόνῳ τῷ Κυρίῳ Ατιῃ. τ. Απη. ἘΔ. 8ιαν. ἀλλο τῷ 

Θεῷ μόνῳ Οεογρ. τῷ Κυρίῳ] τῷ Κυρίῳ μονῳ ΧΙ, 44) ς2) 64) 74» 

92, 93» 1ού, το, 110, 140, 121, 193) 134) 144,236, 242, 243) 244. 

Οοπιρὶ. ΑΙά. (δι. Νίς. Ὑγπεοάοτεῖ. ]. οἷ, Κυρίῳ μονῳ 106. τῷ βρῆ- 

ματι τότῳ] α ΧΙ, 44) 55) 71» 74, 82, 92) τού, 119, 120, 121, 123», 

1349) 144.) 158, 236, 2425) 243) 244) 245. (αι. Νῖς. καὶ τσερι ΤῈ λο- 

γου τετα 10. 58» 93) 108. Οσμρὶ. ΤΙ βεοάοτεῖ. 1. οἷ. -ἘἙ και περὶ τοῦ 

λογε τετε 64. ΑἸά. 

ΧΥ͵ΙΙ. Καὶ ἱλάσεται 15] ἱλάσεται μοι 19, 93. 108. (οπηρί. 

ΓΠεοδονεῖ. ἱ. οἷ. καὶ ιλασχετῶι 44. κα χαὶ ξξ. καὶ ἱλάσαται (6) 

226. διὰ τὰ ῥημαῖος τότε ἱλάσεται Απη, τ. Απη. Ἐά. ἐν δὲ ῥήμαῖι 

τότῳ καὶ λόγῳ τότῳ ἱλάσεται 8[αν. Οἰΐτορ. ἐν τῷ ῥήματι τάτῳ καὶ 

περὶ λόγου τάτα καὶ καϑαρίσει ϑίαν. Μοίᾳ. ἱλάσεται 13] ιλασϑη- 

σεται 243, 244. ἰλασσεται24ς.  Ἐύριος] ῥγαιπιῖε, ὁ ΧΙ, 44; 74» 

τού, 121) 134) 1445) 148, 536, 242. (οπιρὶ. (αἴ. Νῖς. τῷ δάλῳ 

σΞ] ῥγαβυγεῖ. καὶ περι λογε τετ τ ς8. Ἔν τῷ λόγῳ τάτῳ 243, 244. 

τὸν δῆλόν σε δῖαν. Μοίᾳ. ἐν τῷ εἰσπορεύεσϑα!] ργεεπιῖτς, καὶ ὙΉεο- 

ἀοτεί. 1. οἷϊ. εἰς οἷκον---ἐκεῖ ] εἰς οἰκον Ῥεμμιαν τοροσχυνησαῤ αὐτὸν 

Οοάεχ ὅγζ. ῬΡαγΐ, εἰς οἶκον Ῥεμὰν προσκυνῆσαι αὐτὸν Ατπι. 1. Αττ, 

ἘΔ. ἔς, πἰᾶ Ῥεμμὼν, Θεοῖς. Ῥεμμᾶν τ] Ρεμμαϑ ΠΙ. Ῥεεμμαν 

93- Ρεεμαὰν τοϑ. Ὑπεοάοτεῖ, 1. οἴ, Ρεμμων (ῆς ἴηι) 24). Ῥεμὰν 

(ἂς ἰπῖα) Οουρὶ. προσκυνῆσαι ἐκεῖ ) προσκυνῆσαι αὐἶον 111, ΧΙ, 

ν 52,.71) 74) 84, 92, τού, 150, 121) 1345) 144, 236, 245. ΑἸά. (αῖ. 

Νίς. προσκυνῆσαι αὖον ἐκεῖ ς ς) 64, 243, 244, 247. προσκυνησαι 

αὐτῳ 119. προσκυνῆσαι αὐα 44ς. εἰς προσκύνησιν αὐτὰ ϑίαν. Οἴτος. 

εἰς προσχύνησιν ἔκε; ϑίαν. Μοίᾳ. καὶ αὐτὸς] λαυτος ΧΙ, 44) ς2. 

. ἐς» 56, 64) 71) 74) 92) τοῦ, 119) 130, 121) 1345) 1445 236, 242, 243, 

244, 24, 446, 247. Οαἴ. Νίς. οτὶ αὐος. 10, 93. τοϑ. Οομρ!. ΤΉοο- 
ἀοτεῖ, 1. οἶξ, παθεῖ αὐτὸς ἴῃ οπαταῖς. τηΐποτε Αἰεχ. καὶ ἐκεῖ ΑΙά. καὶ 
ἐκεῖ αὐτὸς 5ϊαν. Οἴἶτορ. καὶ αὐτὸς ἔπαναπ.} ὅτε ἀνεπαύσατο Αττη. 

ἙἘὰ. ἐπαναπαύσεται] ἐπαναπανεται 93. ὙΠεοάοτεῖ. 1. εἶτ. καὶ 

ταροσχυνήσω] α Χαι 168. καὶ τροσχυνήσω ἄς. δὰ ἤη. οοπ.} αὶ 44. 

καὶ προσχυνήσω--Ῥεμμάν 39] ἐν τω προσκυνεῖν αὐἦον εἰς οἰκον Ῥεεμᾶν 
προσκυνήσω ἀμα ἀντὼω ἐγὼ Κυριω τῶ Θεω μου το. {Πς, Ργαιηϊο καὶ; 

τοϑ. καὶ προσχυνησω ἀμᾶὰ αὐτῳ εγὼ Κυριω τῳ Θεῳ μου 82. και ἐν 

τῶ προσκυνεῖν αὖον εἰς οἰκον Ῥεεμμιαν προσκυνήσω ὦμα αὐτω εγω Κυριω 

τω Θεω 93. ἔς, ἤπε ἔγὼ εἴ οιπὶ Ῥεεμᾶν ργὸ Ῥεεμμῶν, ΤἬεοάοτει. 1. 
εἴτ. ῬὍεμμῶᾶν 4Ὁ. εἰ 3.1 Ῥεμμὲν Οεοτρ. ἐν τῷ προσκυνεῖν--- 
Ῥιμμᾶν 39] α ση ἰηϊεγηηοά, 71,243. μαθεῖ ἴῃ σπαγδέξ, πηΐπογε ΑἸεχ. 
ἐν οἴκῳ 29} εἰς οἶκον Οοπιρ. καὶ ἱλάσεται 25] και ιλασϑησεται 
ΧΙ, ςς,» 71) 74) 9250 106, 120, 1219 123) 124) 144) 1ς8, 216, 242, 

243, 244. 24ς) 247. ΔΙά, ΑΙεχ. (δὲ. Νὶς. καὶ ἐλασεται μοι 10, 82, 

93» τοβϑ. Οοπιρί. καὶ καϑαρίσει δῖαν. Οὗτος. δὴ Κύριος] α δὴ 10, 
82) 93. 1ο8. (ομρὶ. ΤΤπεοάοτεῖ. ἰοο. οἷϊ. Αγη. 1. Ασ. ΕΔ. ΟΘεογρ. 

δῖαν. Οἶντορ. τῷ δάλῳ 4" -τάτῳ] περι τῈ λογου τετε τῷ ὄβλῳ σον 
82. ἐν τῷ λόγῳ τότῳ] ὑπὲρ τε λογου τατξ 19, 1ο8. ΟΟμρΡ]. περι 
τα λογοῦυ τατε 93. Ὑμεοάογεῖ, 1. οἷς, διὰ τῷ λόγου τότε Ατηὶ. 1. 
Ατηι. Εα. 

ΧΙΧ. ἙἝλισαιξ] ργαιηϊ. ὁ 44. Ἑλισ. πρὸς Ναιμ.1 μαδεῖ ἕν 
--- Οοάεχ ὅγγ. Ρα. πρὸς Ναιμὰν] 44. Δεῦρο] πορευου 19» 
82, 93» τοϑ, 1ς8. (οπιρ!. Απτῃ. 1. Αγηι. Εά. δῖαν. εἰς εἰρήνην] εν 
εἰρήνη 10, 82, 93) 1ο8. Οοτηρ]. Ατπι. 1. Ασα. Εά. μετ᾽ εἰρήνης 8ν. 
καὶ ὦπηλϑεν ὅζο. δὰ ἤη. σοτη.} καὶ ἀπηλϑὲν ἀπ᾽ αὐΐε απὸ της γῆς 1σ- 
ραηλ (συμ Ισραηλ [00 ---} Οοάεχ ὅγγ. Ῥαγΐ, καὶ ἀπῆλθεν ἀπ᾽ αὐ- 
τῷ εἰς γῆν Ἰσραήλ Ατηη. 1. ἄστη. Ἐά. αδΓ εῆχο αὖ εο εἰεόζο “οΓΥ δ᾽ ἰ6π|- 

2ογε. υ]ρ. ἀπηλϑεν] διηλϑὲν 93. ἀπ αὐτῷ} ταρ᾿ αὐΐξ 11, 1 ς8. 
εἰς δεδραϑὰ] εἰς χαθραϑα ΧΙ, ςα, ςς) 645) 119, 123) 144,18, 236, 
242, 24ς. ΑΙά. ἐν χαξραϑα 44) 745 τού, 121, 134. Οομιρί. (δ5ϊαν. 
Μοίᾳ. πιᾶγε. μίλιον.) εἰς καδραϑα 71. εἰς χανραϑα 92. ἐν χᾶ- 
ραϑα 120. ἐν δεδλαϑα,243. εν δεδραϑα 444. εἰς χειδραϑὰ ΑἸεχ. 
εἰς Γαξραϑαὰ (αι. Νίς, εἰς χωδρὼν Οεογρ. εἰς δεδραϑὰ τῆς γῆς} 
απὸ τῆς γῆς ΠῚ. εἰς χαξδραϑα τὴν γῆν 10, 82,93, το8. εἰς χαθδρὰν 

γὴν ϑίαν. Οἶτορ. τῆς γῆς] - Ἰσραήλ (ἰπἴεγ ἀποο5) ΑἸεχ. 
ΧΧ, Ἑλισαιδ] -Ἑ τὰ ἀνϑρωπου τε Θεὲ 82, 93, τοϑ. Οοπιρὶ. 

((οάεχ ὅγγ. Ῥαγί, πιᾶγρ. Ὁ Ὁ) ἸἸΙδὲ ἐφείσατο] ιδὲ δὴ ἐφείσατο 
ςό, 246. ἰδὲ δὴ ἐφίσατο (ἢς) 24ς. τὸ Ναιμῶν] α τοῦ 44) ςξ. 
τὸ Νεαιμαν ϑ82.ῳὨ τῇ Σύρᾳ] Συρα ςό. υἱ νἱἀεῖτ. τότε] 44, 82, 

93. Οοπιρῖ. Ατπι. τ. πη. ἘΔ. τῇ μὴ λαθεῖν] α τε 120, 1 ς8, 244. 
τὸ μὴ λαθεῖν τι Ατη). τ. Αγ. ἘΔ. ἐκ χειρὸς αὐτῷ] δι χειρος αὐὔω 
242. ἃ ἵνήνοχε! ὧν εἐνήνοχε ΧΙ, 44, ς 5» 71» 74) τοῦ, 119, 120, 
1239 1347 1447) 1ς8, 236, 242, 243, 244, 247. Αἰά, ΑΙεχ. (αἴ. ΝΙς. 

ἃ ἰνηνόχει ΟομρΙ. ὅτι εἰ μὴ δραμᾶμα!] οτι αλλ᾽ ἢ δραμεμαι τ0, 
82, 93» 108. ὅτι ἔχω δραμεῖν δ8Ιαν. εἰ μὴ] α 44..ἁ. καὶ λήψο- 
μαι] κα καὶ τοϑι καὶ λήψ. ἀπ᾽ αὐτῷ τι] καὶ λήψομαί τι ἐκεῖϑεν 
Ἀγηι. 1. ἄπ. ἘΔ. ἐπ᾽ αὐτῷ} ταρ᾽ αντα 11, 44) ς5. τό, 64) 71) 
γ4,) 92, τού, 119») 121) 123» 134) 144) 1.8, 236, 242, 243, 244,24, 

246, 247. Αἴεχ. (αι. Νίς. ἀπ᾽ αὐτῷ τι] τι παρ᾽ αὐτε 82, 93, 108. 
Οοπιρ. τι]λ 44) τού. 

ΧΧΙ. Καὶ ἐδίωξε] και κατεδίωξε το, 84, 93, 1το8, τ23. Οοιηρί, 
καὶ ἔδραμε 8᾽1.ν. Γιεζὶ] λα 243.244.-. ὀπίσω τῷ Ναιμαν] κα τον 
445 93, 1οϑ, 242. Οοπιρί, ὀπίσω αὐτῷ ϑιν. Ναιμᾶν 1] Νεαι- 
μαν (ἱπῖα Νεεμαν) 82. καὶ εἶδεν αὐτὸν} α αὖον τό, «46. καὶ εδὲν 
αὐτὸν 24ς. αὐτὸν Ναιμᾶν] ΤΥ. ι,Ζ6. τρέχοντα] τὸν Γιεζ. τρεχ. 
82, 93. ᾽Ι03. ὀπίσω αὐτῷ} α 44. ἐπέρρεψεν] κα]επηδησεν το, 
82, 93» 198. Οοπιρί. εἷς τοι. ἀπερρεψεν (ς οοπι. 46.) 247. 

χαὶ ἐξήλατο Οοάεχ 5γγ1. Ῥαγίί, ἰπ ῆᾶγρσ.0 ἀπὸ του--αὐτοῦ 45} 
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. ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ. 

Καὶ εἶπεν, Εἰρήνη" ὁ χύριός μου ἀπέςειλέ με, λέγων, ᾿Ιδὲ νῦν ἦλθον πρὸς μὲ δύο “παιδάρια ἐξ 
ΓΝ ᾿ - Σ» ἈΝ ρῷ ες» ρὸ φ᾿ ὃ δὸ δὴ 2 φρο ὅλον ον α ’ Ἂς, δύ ΓῈ : 

ὅρες ᾿Ἐφραὶμ ἀπὸ τῶν υἱῶν τῶν πσροφητῶν' δὸς δὴ αὐτοῖς τάλαντον ἀργυρίξ, χαὶ δύο ἄλλασσο.- 
ἃ ᾿ ͵ 4 ᾽ “ι-5΄7Ζ2.,5ὀο͵»ν ΄. 4 

μένας ςολάς. Καὶ εἶπε, Λάξε διτάλαντον ἀργυρίου" χαὶ ἔλαξε δύο τάλαντα ἀργυρίου ἐν δυσὶ 
͵ ἶ Ν ν 7 , 3. “ ΝΝ ' 

ϑυλάκοις, καὶ δύο ἀλλασσομένας ςολᾶς, καὶ ἔδωχεν ἐπὶ δύο ππαιδάρια αὐτὰ, χαὶ ἦραν ἔμπροσ-. 
Ἂς Ἢ 3 ρει φ 1 φὸ ", ζ΄ ᾿ 

ϑὲν αὐτῇ, Καὶ ἦλϑεν εἰς τὸ σχοτεινὸν, καὶ ἔλαξεν ἐκ τῶν χειρῶν αὐτῶν, χαὶ παρέϑετο ἐν οἴχῳ,. 
ΝΕ ρ- - ΄ ἣν δ. ’΄ ᾿ ἴω 

καὶ ἐξαπέςειλε. τὸς ἄνδρας. Καὶ αὐτὸς εἰσῆλθε, καὶ φαρειςῆχει τρὸς τὸν χύριον αὖτ" χαὶ 

3 Μὸ ΄ ε Ν ΄’ 

αὐτὰ λελεπρωμενος ὡσεῖ χίων. 

εἰς ἀπάντησιν αὐτὰ ἀπὸ τοῦ ἅρματος ΑΙεκ. ἀπὸ τὰ ἁρμαῖος] 
ἜἝ αντα 64, 85, 93, τιοϑ. ΟΟπρΡ. εἰς ἀπάντην] εἰς ἀπαντησιν ΧΙ, 
44) 64, 719) 744 82, 92) 93, 1ού, τοϑ, 1195) 120, 1217) 123) 134) 144) 

158, 236, 442, 24ς, 247. Οοπιρ!. ΑἸά. Οαϊ. Νίς. αὐτῇ 25] αὐτῳ 
111. -Ἐ καὶ εἶπεν εἰρηνη 158, 247. ΑἸεχ. -Ἐ καὶ εἶπεν εἰ εἰρηνη Οράεχ 

δυγ. Ῥαγι. 
ΧΧΊΙ. Καὶ εἶπεν, Εἰρήνη] Ἥ καὶ εἰπε Γιεζει, εἰρηνὴ 82. -ἰ εδάξῃη, 

πἰῆ Γιεζη, 93. -Ἐ εαάδη), αἱ Γιεζι, τοϑ. Οοτορὶ. -Ἐ εδάεπι, πῆ 
Γιεζιὶ, ϑιαν. Μοίᾳ. καὶ λέγει σωτηρία ἐς καὶ λέγει Γεεζὶ σωτηρία 
ἐςίν Απῃ. 1. ἔς, δδίχψυε Γεεζί, Ατγηι. Εά, καὶ εἶπεν εἰρήνη εἴ: καὶ εἶπεν 
Γεζὶ εἰρήνη Θεοτρ. καὶ εἶπε Γιοζίξ εἰρήνη" τος δὲ εἶπεν εἰρήνη αν. 
Οὔἶτορ. ἀπέςειλέ με] ἀπεφειλε πρὸς σὲ 11. απεςαλκε με 82, 93» 
1τοϑ, 119, 158. Οοπιρί. -Ἑ πρὸς σὲ Αἰτη. τ. Αγ. ἘΔ. Ιδὲ νῦν 
α δου ΧΙ, 44) 747) 929 τού, 119, 1209) 121) 134) 236, 245. κα γὺν το, 
82,93, 1ο8. Α΄. τ. Απῃ. Εά. ργρεπηϊί. ἀλλα 71. ιδὲ νυν τὰτο 247. 
ἰδὲ νῦν τᾶτο (ουτῃ ἰδὲ ἱπ οδᾶτγ, ταΐη.) ΑἸεχ ὀὄἤλϑον] παραγεγονασι 
19. 82, 93; το8. Οὐπηρ!. πρὸς μὲ] α 44.236.Ἡ δὸς δὴ] α δὴ 44) 
93. Ἀπ. τ. Ατῃ. Εἀ. δὸς δὴ αὐτοῖς] δὸς δὴ εἶπεν αὐτῶν χᾶριν 

δῖαν. Οἴτορ. τάλαντον] τάλαντον ἕν Αἴτῃ. 1. Αγπι. Εά. ἀλ- 
λασσομίένας ςολάς--- ἀλλασσομένας ςολὰς ἴῃ ςοῃ,. ἴτᾳ.] α αἰτετυτ. οἰϊπὶ 
ἱπίοιτηδά. 24. 

ΧΧΊΠ. Καὶ εἶπε] -Ἑ Ναιμαν 11, ΧΙ, ςό, ὅ4, 123, 246. ΑἸεχ, 
ἜΝεεμαν 445) 929 τού, τοϑ, 120, 134. 1447) 236, 242, 241) 247. 

Οοπρὶ. ΑἸά. (δι. Νίς. ἄπῃ. συ. Απτῃ. Ἐὰ, -Ὁ Νεαάιμαν ἐπιεικὼως 82. 
ἜΝεεμαν ἐπιεικεῶς 93. 119. Ἔ Ναιέμαν 21. -Ὁ Νεμῶν Οεοτρ. 
Λάξε] ργαπηῖτι. ἐπιεικαωίως τοϑ. (οτηρί. ῥγϑουηϊεῖ, ἐπιεικως 1 58. ῥγϑ- 
τηϊε, οὐκ ἦν δὴ 247. ἔχεν λάξε ΑΙεχ. εἰ ὅτως ἐξὶ λάξε Αγη,. 1. 
Απῃ. Εά. λάδε νῦν 8ιαν. Οὗτορ. δὲειτάλανἼον] δὴ τάλαντον (19. 
υἱ νἱήεῖυτ.) ς2, γ1,) 82, 92, τού, 110) 123) 144) 2429) 243. ΑἸά. Οαΐ. 
Νῖο. ταλαῦον 93, 134. δύο τάλαντα ΟομρΙ. ἀργυρίε 13] -“ καὶ 
ἐξιασατο αὐον το, 82, 93, τοϑ, 247. Οοάεχ ὅγτ. Ρατὶΐ, Οοτηρὶ. (ΑἸεχ. 
ἐδιασαντο 111.) Ατπι. τ. Απτη. Ἐά, καὶ ἔλαδε] και εδωκεν αὐΐω τ0. 
82, 93) 108, ΟΠΊΡ]. α 71, τοῦ, 24ς. καὶ ἐδησεν 247. ΑἸεχ. ἔλαβε) 
λάδε (πιεπ4.) 119. δύο τάλαντα ἀργυρίου] α 11, 71, τού, 1ς8, 
24ς. διταλανἧον ἀργυριου 10, ςό, 93») 1ο8, 246, 247. (Οοάεχ ὅγτγ. 
Ῥατιζ, [Ὁ 3) ΑἸΙεχ. ταλανῦἧον αργυριου 82. ἐν δυσὶ ϑνλάκοις] εν 
δυσι ϑυλαάκιοις το, 44, 645) 82, 93. 110») 120, 121) 134) 1449, 236, 242, 
243) 24ς. Οοπιρὶ. ΑΙἸά. εν τοῖς δυσι ϑυλάκοις τό, 246. εν δυσι η- 
λαχιοις τού. (αἴ. Νίο. ἐπ ἐμαδω: ρεγὶς ὅγν. Βαγ- ΗΙςῦγ. καὶ ἔϑω- 

κεν] καὶ ἐπεϑηκεν 19, 82, 93. ΟΟτηρὶ. καὶ ἐπέδωκεν ([ογίδῃ νυἱξ ἐπε- 
ϑηκεν) τοβ. καὶ ἔϑετο 81αν. ἐπὶ ϑύο παιϑδαρια] τοῖς δυσὶ ταιδα- 

βίοις Ατπῃ. 1. Ατπὶ, ἘΔ. καὶ ἦραν] καὶ ῃρον 11. καὶ πρὲν 93. 
καὶ ἥραν ἔμπροσϑεν αὐτῷ} λ2άς. 

ΧΧΙΝν. Καὶ ἦλϑεν] καὶ λθον 1], ἐς, ςό, 71, 18, 242,24, 246. 
Οὐοάεχ ὅγτ. Ῥαγ. Αστη. 1. ἄστη. Ἐά. δῖαν. καὶ ηλϑαν 11. καὶ ερ- 
χονταν το, 82, 93, 1οΒ. (οπιρί. - τὸ σκοτειγὺν} τὸ σκοτινὸν (Πς) 
24ς. ἐκ τῶν χειρῶν αὐτῶν] εκ “χειρος τῶν τταιδαριων 82, 93, τοϑ. 
ΟοπρΙ. καὶ ταρέϑετο] καὶ ἔκρυψεν ϑῖλν. καὶ ἑἐζαπές. τ. ἄνδρ. 
ἀϊοιϊβίφνε οἷτοις οἰ αὐίϊεγμπι. Ψαϊρ. τὲς ἄνδρας τα παιδαρια καὶ 

απηλδον 19, 82, 93, 108. Οοπρί. τὰς ταιδας 244. -Ἐ καὶ εἐπορευ- 
ϑησαν 247. ΑΙεχ, -Ἐ καὶ ἀπῆλθον Ατη. 1. Ασῃ. Ἑά. 

ΧΧΨ. εἰσῆλϑε] ηλϑὲ γ1. Αὄ4, καὶ παρειρήκει] καὶ πταρεξῆ 
19) 82, 93, 1Ἰοϑ. (οπιρί. ωρὸς τὸν κύριον αὐτῷ] τω κυριω αὐα το, 
82, 93, τοϑ. Οοτορὶ. Θεατρ. δῖαν. Μοίᾳ. ἐνώπιον τῷ κυρίου αὐτῷ 
Ασα. τ. Ἀπ. Ἑά. τορὸς αὐτὸν] , 44. Πόϑεν] τοόϑεν ἔρχῃ 

πῃ. :. πη. Ἐά. Θεός. ὅν. Οὗἶτορ. τοόϑεν ἦλϑες ϑίαν. Μοίᾳ. 

Γμφὲ 25] Γιεξεὶ ΑΙά. 
καὶ εἶπε Γιεζ!} Ν Γιζι 44. Βιαδεῖ Γιεζει ΒΡ --- Οοάεχ ὅγτ. Ῥατί 

Οὐ πεπόρευϊαι] καὶ πεπορευμαι 119. ὁ δῆλός 
σε) κό ττ8. ἔνϑα καὶ ἔνϑα] ενϑεν καὶ ενϑὲν 82, 93, τοϑ. Οδί. Νις. 
ἐκ ἔνϑα καὶ ἐκ ἕνϑα Αττι. 1. Απτη. Ἐά. ἐδαμᾶ (πείγα απ) Οθοτρ. δῖλν, 

ΧΧΥῚ. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν] καὶ εἶπεν ἀντω 93, τοϑ. Οοπρὶ, 
τορὸς αὐτὸν) αὶ Α΄πη. 1. Αγηι. Ἐὰ, Οὐχὶ ἡ καρδια---μετὰ σοῦ] καὶ 
καρδια με μετα σου ἐπορευϑὴ 1.8. ἐχὶ ἡ καρδία μου, φησὶν, (Πο) ἦν 
μετὰ σξᾷ τηᾶῖξ. 243. ἐπορεύθη μετῶ σϑ] ἦν μετὰ σου τ0, 82, τοϑ. 
Ομιγίοίξ. χ. 126. ὙΒεοάοτει. 1. οἶς, ἧ (Ώς) μετα σα 93. τσεπορευται 
μέτα σου τ19. Βιρεῖ μετα σδ ἴῃ τρᾶγρ. Οοάεχ ὅγγ. Ρατῖ. Ὶ μετὰ σε 
ΑΙεχ. Αἰπη. 1. Ασπι. Εά. ἐπορεύετο μετὰ σΞ ΒΑΠ], Μ. ἴοηι. 1. Ρ. 280. 
ὅτε ἐπέξρεψεν] ργαεπιῖτι. καὶ οἶδα ΧΙ, ς ς, τό, 64, γ4, ταῖ, (244. πιλγρ.) 
246. οτε καϊεπηδησεν τ9, 82, 93ν 108. (243. πιλγρ.) Οὐσπιρί. Τπεοί, 
Ἰ. εἰς. και οἶδα οτι ἐπεςρεψεν 447 τού, 120, 134, 144,.242. Αἰά, ἡνίκα 
ἐἀνέςρεψεν Β4Π]. Μ. 1. οἶς, ῥγαευνίῖ, καὶ εἶδεν (ὥεοτρ. καὶ εἶδεν ὅτι 
ἐπέςρ. ϑῖαν. Οἰἶτορ. ργβεπηῖττ. καὶ εἶδον δίαν. Μοῖᾷ. ὁ οἰνὴρ] Νει- 
μᾶν 19, 93» 108. (243. πιᾶγρ.) Οὐπιρί. ὙΒεοάοχεῖ. 1. οἷ. ἀπὸ τοῦ 
ἅρμαῖος} εκ τοῦ αρμαῖος 44, τοῦ, 119, 120, 121, 134) 216. (ἷ. ΝΙς, 
ἐκ τῷ αρμαῖος αὐτῇ 74. -Ἐ αὐτὰ το, 123. (243. πιλγρ.) Οὐοάεχ ὅγτ, 
Ῥαγζ, ὧν κΚ. Οὐομορ!. ΑΙά, δαν. μετὰ τῷ ἅρματος αὐτὰ ΒαΠΙ, Μ.]. 

οἶς. -Ἐ ἐκεῖϑεν γι, 1. πῇ. Εἀά. τὸ ἅρμα αὐτὰ Οεοῦρ. εἰς συν- 

αντῆν] εἰς συναντῆσιν ΧΙ, κό, 82, 92, 93» 108, 123) 144) 243, 247. 
Οοπιρὶ. σαι. ΝΊς. Βα]. Μ. 1. οἷϊ, συναντήν σοι] συναντησιν σὰ 44, 

64, 74, τοῦ,119, 120, 1347) 158,36, 243,244,) 244ς. ΑΙά, Αἰεχ. ΤῊκοά, 
Ἰ. οἷϊ, συναντισὶν σὰ 121. καὶ νῦν ἔλαβες δα. δὰ ἔῃ. σοπ).Ἷ Εἰ δερο- 
φἐδὲ ρεεκπίσπι, εἰ ροβἀεῤὶς ἐπ ἐα ἀργπηε, εἰ υἱπεαν, εἰ οἰδοεία, εἰ φγέφες, 

Αἰηδγ. καὶ νῦν ἔλαδες 231 α νυν ἐλάδες 19, 44) 71, 82, 93, τοϑ, 24ς. 
Οομρὶ. ὙΒεοά. 1]. οἶϊ, Απῃ. τ. Αππῃ. ἘΠ. ἡ νὺν 74. 92, τού, 110, 120, 

121) 123,) 134.) 144, 236, 242, 243, 244. Α]Ἰά, (αἴ. Νίς. ΟΘεογρ. ϑἷαν. 

Μοίᾳ. μαθεῖ καὶ νυν [ιὉ --- Οοάοχ ὅγτγ. Ῥαγ, καὶ ἔλαδες ἑαυτῷ (σοι) 
δῖαν. Οὗτος. τῶ ἱμάτια] ργαβιηϊῖ. καὶ, δά ρυηδῖς ποίας. υἱ ἀείεη- 
ἄυπι, 64. κατὰ ἱμάτια “36. ργαιιῖῖ, καὶ πες ὕῆςοβ ΑἸεχ. καὶ 
ἐλαιῶνας] καὶ ληψη εν αὐτῷ κηπες και ἐλαίωνας ΧΙ, 44) ς ς, 64, 82, 93, 
τοϑ, 243) 244. ΟΟπρ]. ΑἸά. ᾿Ώςοα. 1. οἷς. ὥς, πη: κοπες, το. ἔς, ἔπε 

καὶ α΄. 44. ἢς, ηἰἶᾶ λημψη, τό. καὶ ληψη ἐν αὐΐω κηπες καὶ ἐλαιωνα 
ξ2, 719) 74) 92, 119, 1209 1219) 123) 134) 144, 416. (κί. Νῖς. ἔς, 

ΠΗ ἐλεωνα, 1τς8. ἔς, πῇ ἑαυτω, 242. ινὰ κτησὴ ἐλαιωνὰ 24ς. και 

ληψη ἐν αὐτοῖς κήπους ἐλαιωνῶς 246. καὶ ληψεῖ ἐν ἄντῳ κυπες και 
ἐλαιωνᾶς 2447. ἵνα ὠνήσῃ ἀπ᾿ αὐτῶν κήπους, καὶ ἐλαιῶνας ϑ8[αν. «ἱ 
ἐπα: οἱϊοεία Ψυΐσ. ἐλαιῶνας] ἐλεωνα 111. - καὶ ἀμπελῶνας] και 
αμπελωνὰ 11], γ1) 745) 925) τού, 1105) 120, 121, 123») 1347) 144) 1ς8, 

236, 243, 24ς. (δῖ. Νίο. α καὶ 44. αν 246.ὁἩ. καὶ τρόδατα] και 
ποιμνια το, 82, 93» τοϑ. ΟΡ]. Ὑ Βεοάοτεῖ. ἱ. οἷ, α και ᾳ4. καὶ 
βόας] και βεκολιᾶ το, 82, 93, 108. (πρὶ. Τ᾿ Βεοάογεῖ. 1. οἰ, καὶ 
παῖδας καὶ παιδίσκας} καὶ δαλες καὶ δωλας το, 82, 93, 1οΒ. (οπιρὶ. 
ἽὙΒεοάοκεί. ]. οἷς. α καὶ ργΐπ). 44. 

ΧΧΝῚΠΙ. Καὶ καὶ λέπρα] ἡ δὲ λέπρα 123. δε σέ ἔεργα Ὕυΐρ. 
Ναιμῶν] Ναιεμαν (ι ἔρια) τῶι. κολληϑ. ἐν σοὶ] ἀρρ]ίεαδὶ! (2 ἐπα 
Αὔοη, ἰπ Αρρεπά. δά Αὔρ. ἐν σοὶ] ἐπὶ σοι 19. κεν 24ς. ἐν σοὶ 
καὶ ἐν τ. σπέρμ. σου] ἐπὶ σὲ καὶ τὸ σπέρμα σον Θεο. καὶ ἐν τῷ 
σπέρμ. σε] εἰ “ενεϊπὶ ἱκο Ἀροπ. ἴῃ ΑΡ. δὰ ἄυ. εἰς τὸν αἰῶνα] εὡς 
αιωνος το, 93, το8. Οομρ!. ὙΠεοά. 1. οἷ. εἰς τες αἰωνας 44. πίγκε 

ἐπ αίσνπασι Αποη. ἴῃ ΑΡ. δά Αὺρ. καὶ ἐξῆλθεν] -Ἐ Γιεζὶ το, τοϑ. 
Οοπιρὶ. Ἐ Γιζη 99. καὶ ἐξῆλϑ. ἐκ προσ. αὐτϑ] εἰ, βαείπι ἀὐγτεθδι αὐ 
ἐο Αποῃ. ἴῃ ΑΡ. δά Αυρ. ἐκ τροσ.] ἐκ τας; σροσ. ΧΙ, 64, 74, τι9, 

180, 1234) 1 ς8, 216, 24, 247). Αἰά. ΑἸοχ. (αἱ. Νὶς. αἰτὸ τῇ προσ. 131. 

ΚΕΦ, ν,͵ 

22. 

23. 

26. 

27. 



ΒΑΣΙΛΈΙΩΝ. Δ. 
ΚΕΦ. Ι. 

Ἵ ΚΑῚ εἶχον υἱοὶ τῶν προφητῶν πρὸς Ἑχισχιὲ; Ἰδὲ δὴ ὃ τόπος ἐγ 
Ὁ 

ω ἡμεῖς οἶκᾶμεν ἐνώπιόν σὰ ςε- 
ὡς ΝΕ, ΣΆ ἘῸΝ 8» το ρὸ Σὰ, , : ᾿ : Ν 4. γὸς ἀῷ ἥμων. Πορευϑῶμεν δὴ ἕως τοῦ “Ἰορδάνου, καὶ λάξωμεν ἐχεῖϑεν ἀνὴῤ εἷς δοχὸν μίαν, χαὶ 

το νος ν Α͂ ς “5 Ὁ “ὦ ᾿ “᾿. Ι Ν ΝΝ -“-- “οϊήσωμεν ἐχυτοιίς. ἐκεί τῇ οἰχεῖν ἐκεῖ" χαὶ εἶξε, Δεῦτε. Καὶ εἶπεν ὃ εἷς ἐπιειχῶς, Δεῦρο μετὰ" 
“, δὰ . ῳρὶ ὦ ᾽ : ἣν ' τῶν δόλων σου" χαὶ εἶπεν, Ἐγὼ πορεύσομαι. Καὶ ἐχορεύϑη μετ᾽ αὐτῶν, καὶ ἦλϑον εἰς τὸν 

ὃ: 7 ἫΝ Ψ Ν ΟΝ "» ; ς Ν 3 Ἰορδάνην, χαὶ ἕτεμνον τὰ ξύλα. Καὶ ἰδὲ ὁ εἷς χαταξάλλων τὴν δοχὸν, χαὶ τὸ σιδήριον ἐξέπεσεν 
3 ὃ ὕδα ὶ ἐξύ. ἣβρ ΄ ΙΝ 7 . εν ἰδὲ “  κ.“-τ εἰς τὸ ὑθωρ, Χαὶ ἐθοησεν, Ὡ χύριε, χαὶ αὐτὸ χεχρυμμένον. Καὶ εἶπεν ὁ ἄνϑρωπος τῇ Θεδ, Πδ 

ἐν ἢ ἔ . χαὶ ἔδειξ 98 “ὦ Ν ΄΄ Υ ν ».» 4 ’ γε 2. μ᾽ Ν 2 ’ ΝῚ εσες αι εὐειζεν αὐτῷ τὸν τόπον" χαὶ ἀπέχνισε ξύλον χἀὶ ἔῤῥιψεν ἐκεῖ, καὶ ἐπεπόλασε τὸ σι- 
ΕΝ : Ν Ψ, Ψ ν᾽ ων ΐ ’ὔ ῥῶ. ’ : δήριον. Καὶ εἴρηκεν, ὝΨωσον σεαυτῷ" χαὶ ἐξέτεινε τὴν χεῖρα, καὶ ἔλαδεν αὐτό. Καὶ ὁ βασι- 
ἊΝ , ΄ . " 9. 5» ξε ρὸ 9 μὲ λεὺς Συρίας ἣν πολεμῶν ἐν ᾿Ισραήλ' χαὶ ἐξαλεύσατο πρὸς τὸς παῖδας αὐτϑ, λέγων, Εἰς τὸν τό-: 

οι ἢ ν 2 - μὋ ᾿ ΄ πον τῦνδε τινὰ ἐλμωνὶ πταρεμδαλῶ, Καὶ ὠπέςειλεν Ἑλισαιὲ πρὸς τὸν βασιλέα ᾿Ισραὴλ, λέγων, 

3- 

4. 

δ. 

6. 

7. 8. 

9. 
10. 

αὐτῷ] α 82. -Ἐ καὶ ἐξηλϑε Γιεζι ἐκ τοροσωπου αὐτὰ 246. 

ἐν 

λελε- 
πρωμένος} λεπρὸς 19, 93, 1ο8, 546, (οτηρί. ὡσεὶ χιών] ὡς χίων 
γ1) 82. ἥν. ᾿ ᾿ 

1. Καὶ εἶπον] εἰπὸν δὲ44. υἱοὶ} οἱ νιοι 44, ςς, ς6, 64, 71» 74, 
οὗ» τού, 119» 120, 1235) 134, 1449 28.ς. ΟΟΠΊΡΙ. ΑἸ]ά. ΑἸεχ. Οὐ. Νῖς. 

«ἰρὸς Ἔλισ.) α προς 24ς.- Ἰδὲ δὴ} α δὴ 44, 82. Αττῃ. τ. Ασπτη. Εά. 
ἡμεῖς οἰκδμεν] αὶ ἡμεῖς 447) 64, τς8. ΤΥ. 24ς. οἰκῶμεν] κατοικου- 
μὲν 236, 242. (αἵ. Νίο. ἐνώπιόν σου] α Ατπι. σ. τη ἕά. ςε- 
νὸς ἀφ᾽ ἡμῶν] ςενὸς ἐρὶν ἡμῖν Ατην. 1. Αχτῃ. ἘΔ. 8[αν. Οἴτορ. ἢς, ἤπς 
ἐςὶν, δῖαν. Μοίᾳ. 

ἼἹ. Πορευϑῶμεν δὴ] πορευϑῶμεν ὅν δὴ 514ν. Οἰἶἕτος. τοορευϑῶμεν 
νῦν 8ῖ4ν. Μοᾷ. λάξδωμεν] λαδομὲν 44. ἀνὴρ εἷς. α εἷς 44, 
71, 74, 92) τοῦ, 120, 1215) 134) 144) 168, 216, 245, 24ς. Ὀοπηρί. 
ΑἸεχ; ὡνὴρ ἕκαρος Αττι. 1. Αγπὶ. Ἐ4. ποιήσωμεν] ποιήσομεν τ44. 
ἑαντοῖς] ἑαυτοῖς σχεπὴν το8. αὐΐοις 158. εαυτοις οἰκον Δ4άς. ἑἕάυ- 
τοῖς ἐκεῖ] ἑαυτοῖς σχεπῆειν 19. λα 44. ΤΥ. τό. ἡμῖν Ατγι. τ. ΑΥπ,. 
ἘΔ, ἐκεῖ 1} σκηνὴν 93. σχέπὴν 246. Οοτηρί. δὑτοπον(οάεχ ὅγτ. 
Ῥαγ, τοῦ οἰκεῖν ἐκεῖ ] ὀἴκησίν Αγ. 1. Απῃ. Εά, οἰκητήριον τοῦ 
οἰκεῖν ἐκεῖ Οδοτρ. διαν. σα λαῤῥίαπάμπι Ψαῖς. καὶ εἶχε] καὶ εἰπεν 
Ἐλισ. το, 93, τοΒ. ΟΟΙΩΡΙ, - καὶ αὐτὸς εἶπε 51αν. Οὗτον. Δεῦτε) 
τορευεσϑὲ 19, 108, 1ς8, Οοπιρὶ. Αγηλ. 1. Απ. ἘΔ, ϑῖδν. ταορευ- 
εσϑαι 93. 

Ἴ11. Καὶ εἶπεν τ] χαι εὗπεν Ἐλισ. 93. 
Χῶς] εἰ αἷξηπως ἐκ ἐς Ψυϊρ. 

Ἑαὶ εἶπεν ὁ εἷς ἐπιει- 
ἐπιεικῶς] δευρο ἐπιεικως ΧΙ, 44, 5 5» 

ἐδό, 64, 71, 74ν 82,92, 1ού, 110, 120, 134, 1445). 236,242, 243, 244. 
ΑἸά. (δῖ. Νίο. επιεικαίως 1οϑ. (ὐοῃηρῖ. α 246. 8αν. Οἴτορ. δεῦρο 
καὶ σὺ ἐπιεικῶς Αττη. 1. Απῃ. ἘΔ. Δεῦρο] “ σχέπην τς8. καὶ 

δὺ πορεύξ Αττη. Σ. πορεύσῃ Ατηι. ΕΠ. -Ἐ καὶ αὐτὸς Οεοτς. πορεύξ 
Ἀαὶ αὐτὸς ϑῖαν. μετῶ τῶν δόλων] μετα τε δελε24ς. δάλων σε] 
Ἢ ἐπιεικεῖς 46. 

᾿ τῶν ὃ δὲ εἶπεν 247. ΑΙεχ. καὶ αὐτὸς λέγει Αταν. 1. Απη, Ἐ4. καὶ αὐτὸς 
ἐἶπεν ϑῖλν. Οἷἶτορ. ἐγὼ πορεύσομαι] ργαυλίεῖ, καὶ ἄπ. τ. ᾿πο- 

ρεύσομια!] - μεϑ᾽ υμὼν 19» 5, 56», 93» 108, 243, 244) 246, 247. 
(οὶ. 

ΤΨ. καὶ ἦλϑον] καὶ ερχονται 19, 93, 1ο8. ΟΟμπηρί. καὶ ηλϑὲν 71, 
1145 24ς.- εἰς τὸν Ἰορδάνην] ἐπι τον Ιορδάνην 93, 1ο8, 123. (οηηρὶ. 
εως τα Ἰορδανὸυ 44. ϑῖαν. Οἷἶτος. τωρὸς τὸν ᾿Ιορδαάνην Οεογρ. δῖαν. 
οί. καὶ ἔτεμνον] καὶ τεμνέσι 10, 93») τοϑ, 446. (οπιρί. και 
ἐτεέμον 71. (δῖ. Νίς. τὰ ξύλα] , τα ΧΙ, 645 γ4, 82, 93; τού, τοϑ, 
αἴ.) 121, 134) 144) 236, 242. Οοιορί. ΑἸὰά. τὸ ξύλον δ8ίαν. Θιΐτορ. 

ν. Καὶ ἰδὲ] καὶ ἐγένετο το, 93, τ48."ΟοἴηρΙ. Καὶ ἰδὲ---εἰς τὸ 
ὕδωρ] καὶ ἰδὲ ὅτε εἷς χα]έδαλλε τὴν δοκὸν, καὶ ἰδὲ τὸ σιδήριον ἐξέπεσεν 
ἐκ τοῦ πελέκεως καὶ ἐνέπεσεν εἰς τὸ ὕδωρ ϑίαν αΟἸἶτος. ἄς, πηςε ἰδὲ ρτῖ- 
πιο, ϑίαν. οίᾳ. ὁ εἷς καϊαξαλλων] του ἕνος καταδαλλοῦζος 19, 
Ὁ3. τοϑ. Οομρῖ. α ὁ 544. καϊαδαάλλων] καϊαδαλων γι, 1 ςΒ. 
ΑΙεχ. ὡς καϊαδάλλει Ἡίάγηι. ἀς Ὑτίη. 122. Ὁ. τὴν δοχὸν] τὸν δο- 

χὸν ΟὈΥΩΡΙ. καὶ τὸ σιδήριον] καὶ τὸ σιδηῆρον τς8, 246. α καὶ Ὠϊ- 

ἄγῃ. ἀς Τιΐη. 1. οἶς, Απη. 1. πῃ. Ἐά, καὶ τὸ σιδήριον---ὕδωρ] 
και ἐξέπεσε τῇ σελλεου Τὸ σιδῆρον εἰς τὸ υϑὼρ 10. καὶ ἐξέπεσε τοῦ ςε- 
λεΐ τὸ σιϑηριον εἰς τὸ ὑδὼρ 93. ἔς, οἰ τὸ σίδηρον, τοϑ. καὶ ἐξέπεσεν 
ἐκ τοῦ φελέχους τὸ σίδηρον εἰς τὸ ὕδωρ Οοιηρί. ἐξέπεσεν] ἐκπεσον 
ἐκ τοῦ φελέχους ἐξέπεσεν ΧΙ, 44) 64, 110) 120, 1215) 123) 2437 244. 
ΑΙά4. αι. Νὶς. ἔς, πη] ἐκπέσων, ς2) 74) 1ού, 1347) 242. ἔς, πἰῆ 

'καὶ ἐξέπεσεν, τ44. ἐχπεσον ἐχ τῇ ςελεγχοὺς ἐξέπεσεν ς 5) 92. ἔχπε- 

'σὸν εκ τὰ φελέχους 71) 2326. ἐκπεσων ἐκ ΤτῈΣὁ φελέχου ἐξέπεσεν 246. 

καὶ ἐξόησεν] “Ὁ ὁ ἀνὴρ καὶ εἶπεν το) 1ο8. Οοπηρῖ. καὶ ἀνεθοησεν 6. 
νον. 11]. 

καὶ εἶπεν “9] -Ἐ ὁ εἷς 82. -Ἐ Ἐλισ. τοϑ. Οοηνρὶ.. 

᾿ , Ν Δ... 2) “͵ι,ΨἂΨΨ’ὔ ΑΓ, κ᾿ ς Φύλαξαι μὴ παρελϑεῖν ἐν τῷ τόπῳ τὅτῳ, ὅτι ἐχεῖ Συρία χέχρυπῖαι. Καὶ ἀπέςειλεν ὁ βασι- 

243. ΑΙὰ, Τϊάγπι. 1. εἶ. καὶ ειπεν 93. “Ἔ καὶ εἶπεν ΑἸεχ. Ατπ). 1. 
Ἀπ. ἙἘά. δῖαν. Οἴἶσορ. 

ὙΒεδάογεῖ, Ω. 19. 'π 4 εξ. Ηραμ ἀξ ἀδμη οπείπε πιὶ Μαΐρ, καὶ 
αὐτὸ] καὶ αὐτω 245. καὶ τουτὸ 247. καὶ αὐτὸ κεκρυμμ.] εἰ ἦσο 
ἡρίμνε πμρέμο ἀσοέρίμη ἐγαὶ Αὐτὰ. τ. πη. Ἐὰ. ἧς, ἔετε Οεογς. ϑίδν. 

εἰ ἦος δία πιμίμο σοζερέτανα. ΔΌΣ. κεχρυμμένον] κεχρισμένον 10. 
κεχρήμενον 71) 82, 18,243. Βιάγῃ. ἀε Τήη. Τεοάογεῖ. 1. οἷζ, κ χες 

“χρήσμενον 93. ΟΟΙΏρΡΪ. χεχρίμενος 24ς. ᾿ 

ΨΊ. καὶ ἔδειξεν) καὶ εδειξαν᾽ 44, 247. καὶ ἐπέδειξεν Ὀϊάγπι. ἀς 
Τήη. 1. εἴ, αὐτῷ] αὐτὸ93. καὶ ἀπέκνισε] αὐτὸς δὲ ἀπέκνισε 
δῖαν. Οὗτος.  ἀπέκνισε) απεκλασεν Ελισ. τ9, 93. ΟΟΠπρΡΙ. απε- 
κλασε γ1,) 1ς8. ὨΙάγπι. 1. οἷ, απεκαλησεν Ελισ. 1το8. ἀπεκνείσεν 
24ς. ἀπέχνιξεν ΑΙεκ. ξύλον] το ξυλον 245. ἔῤῥιψεν] -- αὐτὸ 
ΧΙ, ςς, ὅφ, 71) 1107 1219 158, 243) 246. ΑἸά. Ὠϊάγῃῃ. ἀς Ὑτπ. ἰοσ. 
εἶς. Θεογς. δἷαν. Μοίᾳ. -Ἐ αὖον 82. - αὐτω 44ς, 247. 
δήριον] τὸ σίδηρον (οπιρὶ. ΑἸεχ. 

δος 
τὸ σι» 

“ 

ψ 7 ἔ ἡ 

ΝΙ1. Καὶ εἴρηκεν] καὶ εἰπὲν ΧΙ, 44) 56» ς6, 64) 71, 74, δᾶ, 92, [ἘἘ 
τού, 119) 120, 121) 1235 134) 1445) 188, 216, 242) 243; 244) 24ς, 
247. ΔΙά, Αἰεχ. (αἱ. Νὶς. Θιάγαην. ἀς Τηη. 1. οἷ. καὶ εἰπεὲν Ἐλισ. 
19, 93) 1ο8, “46. Οοπρ. ὝΝΨωσον͵ σεαυτῷ] μετεωρισον καὶ λαδὲ 
σεώντω 19, 93. 1οϑ, 246. (οπιρ. ὕψωσόν σοι Αττι. 1. Αση. Ἐά. 
λάξε αὐτὸς δῖαν. Οἴἶτορ. λαάξε σεαυτῷ 8[Αν. Μοίᾳ. σεαυτῷ] σάυ- 
τῷ 11. σεαντό (ἢς) 242. σεαυτον 242. καὶ ἐξέτεινε] καὶ αὐτὸς 
ἐξέτεινε ϑίαν. Οἶτορ. 
71) 74,82, 93; τού, 1ο8, 110, 120, 121, 123, 1345) 1445 1ς8, 236, 242. 
243) 2415 246, 247. (πρὶ. ΑἸά. ΑΙοεχ. (δῖ. Νις. Ὠιάγπν. ἀε ὙΠη. 

1. εἷς. Αττῃ. τ. Ασπι. Ἐά. Θδογρ. ϑδν. καὶ ἔλαξεν] καὶ ἀνελαξεν 
122. αὐτό) αὐτῶ 44ς. 

ΨΠΙ. Καὶ ὁ βασιλεὺς], ὁ 1], ςό, 64. 93, 1οϑ, τς8, 24ς. (α4). 
υἱ νἱδεῖαγ.) (ὐοπιρ!. ΑΙεχ. καὶ ὃ υἱος Αδὲρ βασιλευς 246. ἥν τῦ- 
λεμῶὼν] ἔδωκε πόλεμον Αἴπῃ. 1. Απη. Ἐά. πολεμῶν] πολεμὸν ο3. 
ἐν ᾿Ισραήλ] ἐν Ἱερασαλημ 11, τον Ισραηλ 93, τοϑ, 446. Οοτηρὶ. 
πρὸς Ἰσραὴλ Ατηη. 1. Αττη. ΕΔ. ἐπὶ ̓ Ισραὴλ Οεογς. ϑίαν. καὶ ἐδε- 
λεύσατο] και συνεθελευσατο 10, 93. 108, 546. ΟΟπιρ]. α καὶ Ασῃ. :. 

Αγχη. Εὰ. πρὸς τὰς παῖδας αὐτδ} τοῖς ταῖσιν αὐτῇ 10, 93, 1τοϑ. 

Οὐοπιρ!. μετὼ τῶν τταιδῶν αὐτῷ Οεοτρ. 811ν. Εἰς τὸν---ἐλμωνὶ] εἰς 
τὸν τόπον τὸν φιλμδνη τ1ς8. εἰς τὸν τοπὸν φελμῶνι 247. εἰς τὸν τόπον 
τὸν φελμενὶ ΤἬεοάοτεῖ, Ὁ. 20. ἴῃ 4 Εδρ. ἐπ ἰοοο ρεϊαίιλα ὅγτ, Βατ- Ηεδγ. 
Εἰς τὸν τόπον διε. δὰ ἤπ. οοῃ,.} εἰς τὸν τόπον τον φελμενὶ ποιήσωμεν 

ἕνεδρον καὶ ἐποίησαν τ, τοϑ. ἔς, πἰῇ τὸν φελμενεὶ, 93. εἰς τὸν τόπον 
τὸν φελξᾶν εἰ ποιήσωμεν ἕνεδρον, καὶ ἐποίησαν 446. εἰς τὸν τόπον φε- 
λωνὶ ἐλμωνὶ ποιήσομεν ἔνεδρον. (οπιρ!. εἰς τὸν τόπον φελμωνὶ ποιήσο- 
μεν ἵνεδραν τιᾶγρ. Οοάϊοῖ5 ϑγγ. Ῥαγ. εἰς τὸν τόπον ἕνα εἷς ἐλμωνὶ ττα- 
ρεμξδαλῶ εἰς ἐνέδρας Αττα. τι. Ατηι. Ἐάα. τινὰ ἐλμωνὶ} τιναελμωνεῖ 

(60) ς6. τὴν ἀελμωνὶ γ1. ἑρμωνὶ τδπΐαπι 82, ἐλμων!] ελμώνει 
1241, 24. παρεμξαλῶὼ] τυαρεμδαλών 242. 

ΙΧ. “Ἑλισαιὲ ὁ αἀνϑρωπος τὰ Θεὰ 19, 93» 1ο8. Οοπηρί.  α»- 
ϑρωπὸς τὰ Θὲβ 246... τρὸς τὸν βασιλέα) α τον Π. Ἰσραὴλ] 
α 71. Φύλαξαι---τόπῳ τότῳ] τροσέχε τοῦ μὴ διελϑειν τὸν τόπον 
τατον 19) 93» 108. (οπηρ!. εἰς τὸν τόπον τονδὲ φυλαξαι μὴ ταρελ- 
ϑειν44. μὴ παρελθεῖν} α μὴ 71. ἐν τῷ τόπῳ τότῳ] ἐπὶ τὸν 
τόπον τῶτον Οεοτρ. βϑίαν. Μοίᾳ. ἐκεῖ Συρία} ΤΥ. ΧΙ, 44, ςς, τοῦ, 
120, 121, 132) 144) 18, 216, 242, 243) 244,)24ς,246. Αἷδχ. Σὺυ- 

ρα κέκρυπ]α!] Συροι ἐνεδρευεσι τ9, τοΒ. Οὐοπηρὶ. δῖαν. Μοίᾳ. Συριοι 
εκεδρευεσι 93. κεκρυμμένοι κάϑηνται οἱ ̓ Ασύριον Ατπι. 1. Ατη). Ἐά, 
οὗ Συροι κρύπζονται Θεοῦ. 

Χ. εἷς τὸν τόπον] ἐπὶ τὸν τόπον Οεοτρ. δῖαν. Μοίᾳ. 
882 

4. 
ον εἰπε 

τὴν χεῖρα] -ἰ αὐἷα ΧΙ, το, 44, ςς, 66, 64, ᾿ 

Δο' 

ΣΩ 

τις 

Ὦ κύριε} ὦ δὴ κύριε 19, 93, τοϑ. Οοπηρὶ, ὁ ὁ« ἫΝ : . δ. 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ. 

λεὺς Ἰσραὴλ εἰς τὸν τόπον ὃν εἶπεν αὐτῷ Ἑλισαιὲ, χαὶ ἐφυλάξατο ἐχεῖϑεν. οὐ μίαν ἐδὲ δύο, 
ΚΕΦ. γι. 

Καὶ ἐξεκινήϑη ἡ ψυχὴ βασιλέως Συρίας περὶ τῷ λόγου τότε" χαὶ ἐκάλεσε τὸς παῖδας αὐτῇ, τ 

χαὶ εἶπε πρὸς αὐτὰς, Οὐχ. ἀναγ[ελεῖτέ μοι τίς προδί ἴδωσί με βασιλεῖ Ἰσραήλ: Καὶ εἶχεν εἷς 12, 

τῶν “παΐδων αὐτῷ, Οὐχὶ χύριξ δεν βασιλεῦ, ὅ τι Ἑλισαιὲ ὃ προφήτης ὁ ἐγ Ἰσραὴλ ἀναγγέλλει. 

τῷ βασιλεῖ Ἰσραὴλ πάντας τὸς λόγους, ὃς ἐὰν λαλήῆσης ἐν τῷ ταμείῳ τ χοιτῶνύς σου. 

εἶπε, Δεῦτε ἴδετε τ ὅτος, χαὶ ἀποςείλας λήψομαι αὐτόν" χαὶ ἀπήγίειλαν αὐτῷ, λέγοντες. 

᾿1δὲ ἐν Δωϑαΐμ. Καὶ ἀπέςειλεν ἐχεῖ ἵππον χαὶ ἅρμα χαὶ δύναμιν βαρεῖαν, χαὶ ἦλθον νυχτὸς τ4. 

χαὶ περιεχύχλωσαν τὴν πόλιν. Καὶ ὥρϑρισεν ὁ ὃ λειταργὸς Ἕλισαιε ἀναςῆναι, χαὶ ἐξῆλϑε' χαὶ τς. 
ἰδ δύναμις χυχλᾶσα τὴν πόλιν, χαὶ ἵππος χαὶ ἅρμα" χαὶ εἶπε τὸ παιδάριον πρὸς αὐτὸν, Ὦ, χύ.. 

ριε, πὼς ποιήσομεν Καὶ εἶπεν Ἐλίσειε; Μὴ φοξᾷ, ὅτι πλείας οἱ μεϑ᾽ ἡμῶν ὑπὲρ τὸς μετ᾽ αὐ- τό. 

τῶν. Καὶ προσηύξατο ᾿ Ἑλισαιὲ, χαὶ εἶπε, Κύριε, διάγοιξον δὴ τὸς ὀφϑαλμῶρ τϑ τααριδαρία χαὶ 17. 

ἰδέτω" χαὶ διήνοιξε Κύριος τοὺς ὀφϑαλμὲς αὐτῷ χαὶ εἶδε" χαὶ ἰδὲ τὸ ὅρος πλῆρες ἵππων, χαὶ 
ἅρμα. πυρὸς περικύχλῳ᾽ Ἕλισαιξ. Καὶ χατέξησαν πρὸς αὐτόν" χαὶ προσηύξατο πος Κύρμον, 18. 

χαὶ εἶπε, Πάταξον δὴ τὸ ἔϑνος τᾶτο ἀορασίᾳ' χαὶ ἐπάταξεν αὐτὲς ἀορασίᾳ, κατὰ τὸ ὅημα 'Ἑλι--: 

αὐτῷ] α ἄὐυτω 93, 108, 246. περὶ ὃ εἶπεν αὐτῷ δἷαν. Ἑλισαιὲ] ὃ 

ἀνϑρωπος τὸ Θὲΐξ 93. 108, 246. Οοπιρὶ. 

λαζαντο 24ς. Ρταταῖτε, καὶ διεςείλατο αὐτῷ 247. ΑἸεχ. οὐ μίαν] 
εχ, ἀπαξ το, 93ν 108, 246. Οοπιρὶ. εδὲ μιαν 44. ΑΔ. ἐδὲ] οὐ 
11|, ςς, ς(6. δὲ δύο] εδὲ δὶς το, τοβ. ΟὐοαρΙ. Θεογρ. δ᾽αν. Μοΐᾳ. 
καὶ καὶ δεὶς (Ὡς) 93. καὶ δὺς 246. ἢ δύο ΑΙά. 

ΧΙ. Καὶ ἐξεκινήϑη] καὶ εξεξη 19, 93, 1ο8. Οοπιρί. Καὶ ἐξεκι- 
νήϑη--- Συρίας} (πεν δφιππιφης ἐ εον γερ ϑγγὶε συ. ἢ ψυχὴ] ἡ ῇ 

καρδια 446. Θεογρ. δῖαν. 5 ψυχὴ βασιλέως] ἡ η καρδιὰ τε βασιλεὼς 
19, 93» 108. Οοπιρὶ. περὶ τῷ λόγε τέτε] α τότε Οεοτρ. ἀναγίε- 
λέτε] ἀπηγίελετε 44. απαγίελλετε 7457 93» 108, 120, 121) 134) 144, 
“36, 242. Οοτρὶ. απαγίελειτε 8., 110. 123» 1ς8, 243.) 244. ΑΙά. 

(αι. Νίος. απαγίελετε τού. τίς προδίδωσι] τι προδίδωσι 246. 

τιὶ προσδιδωσι 247. προδίδωσί με] προδιδωσι μοι 44, 74) τοό, τ2ο, 
134, 144, 36. βασιλεῖ Ἰσραήλ] βασιλεα Ἰσραηλ 44,245. ὑτα- 
τηἰτ. τῶ 939 1ο8, 446. (ΟὨΊΡΙ. 

ΧΙ. Καὶ ΠΣ τα αἰϑὼν αὐτῷ] καὶ εἷς ἀπὸ τῶν τἰλίδων αὐτὸ θιὲν: 
τῶν ταίΐϑων] ἐκ τῶν τοαιδὼν 93, τοϑ. (οπιρὶ. Απῃ. τ. Αγ. Εά. 
παιδαρίων 2445. ἀπὸ τῶν τταΐδων ΟεοΓΡ. 
εχ! κύριε με ποιησωμεν εἐνεδρον καὶ ἐποιηῆσεν βασιλευς τς8. βασιλεῦ] 
βασιλευς γ4. ὅτι Ἑλισ.] αλλ᾽ ἢ Ελισ. 19, 93, τοΒ. Οὐτηρ!, ἀλλ᾽ 
Ἐλισεὲ Ατπι. 1. πῇ. ΕἘά. Ἑλισ. ὁ προφήτης] ὁ 0 τυροφητης Ελισ. 

ΧΙ, 44, 645) τού, 134») 144,9. 236, 242. (αἱ. Νίςο. ἧς, ἤπε ὁ, Α]ά. μᾶ- 

δεῖ ὁ 'π ομδιδέϊ, πηΐποτε ΑἸεχ. ὁ ἐν Ἰσραὴλ] α ὁ (19. υἱ νἱάἀείυτ.) 
Ὶ 158. Βαθεὶ ὁ ἴπ ομιαγαέξ, τηΐποτε Αἰεχ. Ἰσραὴλ Απῃ. τ. Ατσην. Εά, 
ὃς ἐρὶν ἐν Ἰσραὴλ Οεογρ. ὃς ἐν Ἰσραὴλ δΙΔν. ἀναγγέλλει] αναγ- 
γελει 111, ς ς» 56, 93, τού, 121) 24.3»244. ανηγΐελε 44. απαγίελλει 
1οΒ. Οοπρὶ. ἀἄναγί. τ. βασ. Ἰσρ.} κ24ς. κᾶντας τὲς---λαλή- 
σῃς} παντὰ οσα ἂν λαλήσεις 19,93- παντὰ ὁσὰ ἂν λαλησῃς το. 
Οουρὶ. 
Οὐοάεχ ϑγγ. Ῥαγ.. παϊΐας τὰς λόγους σα Αστη. 1. 

247. λαλήσῃς] λαλησεις τού, 121. ἐν τῷ πριάι ἢ ἐν τῳ τα- 

μιειῳ 445 71, 745) 93» τού, 119, 120, 123» 134») 1447 2425) 243. Οομρὶ, 
Αἰά. τῷ κοιτῶνός σ8}  σξ ΑἸπη. 1. 

ΧΙ]. Καὶ εἶπε] καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς 93) 1οϑ, Οοπιρί. καὶ εἶπεν 

ὁ βασιλευς Συριας 246. Δεῦτε) πορευϑητε 19, 93», 108, 246. 
Οὐοπιρὶ. ἀπέρχεσϑε Ατηι. 1. Αττη, ΕΔ. δῖαν. νῦν δεῦτε Θέοτς. ἴδε- 
τε} ργϑτηϊε. καὶ 19) 82, 1ο8, 246, 247. Οοηρ. στοῦ ὅτος] σα αὖ- 

τος 44, τ6, 64, 71) 747 82) τοῦ, 110, 123) 1347) 1445) 1{8, 236, 242. 
243, 445,24, 246, 247. ΑΙά. ΑἸεχ. (δΐ. Νίς, τε ἐξὶν τος 93) 108. 

Οομρ. καὶ ὦπος. λήψ. αὐτό» καὶ ἀπογελῶ λήψομαι αὐτόν 
ΑπΏ. :. Ασπη. Εά. καὶ ἀπορείλας προσάξω αὐτόν ϑιίΑν. Οἴἶτορ. 
καὶ ὠπήγ[ειλαν) και ανηγίειλαν Π, ςς, 243, 244,.24ς, 347. ΑΙεχ. 
ἰδὲ ἐν Δωϑαΐμ] ἰδὲ ἐν Δοπὶμ ἐρί Θϑοῦρ. ὅτος ἐρὶν ἐν ̓ Εδδοϑαΐμ βὰν. 
Οὔἶτορ. δΔωϑαΐμ)] Δωϑαειν ΧΙ, ςς, ςό, τ2:, 1 ς8, 2437244. Δω- 
ϑαὶν 44, 92, τοῦ, 120, 1345) 144) 236, 242, 247). (Δι. Νίς. Βαιϑηλ 

τῶν 

γ1τ. Δωϑαΐ 74. Δωϑαριμ 93. Δωϑαειμ 24ς. δὰ ΑΙεχ. -Ἐ ἐςί 
Ἀπ. τ. Αση. Εἀ. δίαν. Μοίᾳ. 

ΧΙΝ. Καὶ ἀπίςειλεν) καὶ ἀπερειλαν ΧΙ. 

ἵππον καὶ] α (Βαῦεῖ ἴῃ πηᾶγρ. δῸ 8]. τη. καὶ ἀπεςῆλεν ἐχη υπους και) 

τοό. ἐκεῖ} -᾿ βασιλεὺς Συριῶς 93) τοϑ, 246. α Οοπιρὶ.᾿ 
πον) νππὲς 93, 108, 246. Οοπιρὶ. 

«Ψ 

ἐπ- 
Ψ ν « ᾿ ὑππὸν κοὶ ἄρμα) αρμὰ καὶ 'π- 

καὶ ἐφυλάξατο] και εἐφυ-᾿ 

Οὐχὶ κύριέ με βασιλεῦ] ΄ 

πάντας τοὺς λόγους] ἜἜ τετὰς 244. Βαθεῖ πᾶντας [Ὸ " - ΚῈ παιδαρίου) τὲς οφϑαλμες αὐα 10, 93» 108. Οομρρι. 
ὃς ἐὰν] ὃ ὃς ἂν .. 

Ἁ : “Φ 

Καὶ αἀπέςειλεν ὕκεῖ 

56, 244) 246, 247. ΑΙεχ. 

πω 1ς8. ἵππες καὶ ἅρμαϊα Ατιι. τ. Απη. Ἐά. 8[αν. α καὶ δον 
καὶ ἅρμα] και αρματα 74; 82, 93» ιοβϑ, 24) 5346. τ ΟΠΡ 
δύναμιν βαρεῖα» λ καὶ Απῃ. Ἐά. καὶ ἦλϑον] καὶ ἦ 

ΧΥΨ. ὁ λειτεργὸς} α ὁ Αἰεχ. Ἑλισαιὲ] τε Ἰἀεο σύμ τε ̓ ς 93, 
τοϑ. Οοπρὶ. ἀναςηναι) - τὸ ὥρων 19, 93, τοϑ. (οπηρί. καὶ 
ἐξῆλθε] χαὶ ἐξελϑειν 74. δύναμις] ἡ δυναμις 44. κυκλῆσα]. 
κυκλῆσα ἦν Α͵ῃ). 1. ΔΙη.. Εἀ. ἐκύκλου Οεογρ. δἷαλν. ἵππος] ιπ- 

Καὶ 13. 

ἘΝ 

ποι Π], ΧΙ, το, ὅᾳ» 71, 74, 93» τού τοϑ, ττρ, 180, 134, 144, 436, 
242, 24ς, 247. ΟΟμρ]. ΑἸά. Απῃ. τ. Απῃ. Εθὶ. δῖδν. καὶ ἅρμα) 

και αρμαΐα 10, 64, 82, 93, 1το8. Οοπρὶ. Αγ. 1. Ασπι. Ἐά, ϑ[λν. 
α 71) 24ς. τὸ παιδάριον] -[- αὖὐῇε 93» τοϑ. Οοπνρὶ. ϑίδν, Μοίᾳ. 

Ὦ κύριε], ὦ 123. Αγ. σ:. ἄτῃ. Ἑά. μαθεῖ ὦ ἴῃ οἰιαγδές, παὔη, Αἰεχ.. 

ὯὮ κύριε τοῶς ποιήσ.] Ο ἐἀοναῖπε, φιϊά  αείοπεις ἢ Ἡϊϊαν. τὼς ποιή- 

σομεν} τως τοιησωμεν 44, τού, 120, 134) 144. ΑΙά, (δι. Νὶς. τι 
ποιησωμεν 19, 93. .τί ποιήσομεν 1ο8, 446. ΟὈτΩρΙ. δίαν. 

ΧΥῚ. Ἑλισαιὲ] δΒαῦες Ὁ --- Οοάεχ ὅγγ. ΡῬα. Μὴ φοθ5]. ΝΉῈ; 

ΩΣ ΒΗ]. Μ. ἴϊ. 704. αν. ὅτι παλείους οἱ μεδ' ἡμῶν} δίκτγες. 

ΕΣ ποδί εν Μμμπὶ Βα. Μ. 1. εἶτ. πλείους εἰσὶν οἱ μεθ ἡ ἡμῶν Ομμγ- 

[οἵξ, νὶ. 413. φιία ρίωγει Μιαι ποδί ΕΠ Ϊαν. ὅτι μι9 ἡ "μῶν λείους 

εἰσὶν Ασπι. 1. Ατηι. Ἐά. μεθ᾽ ἡμῶν] μεθ᾽ ὑμων τού. ὑτὶρ τοὺς, 
μετ᾽ αὐτῶν) φμαπι σμπὶ ἐΠΠς ΒΑΠ]. Μ. 1. οἶς, ΗΠ Αγ. ἢ οἱ μετ᾽ αὐτῶν 
Ομτγίοῖ 1. οἷξ. 

ΧΥΠ]. Καὶ τωροσηύξ. ἜἝλισ.Ἷ Εἰ ογαυΐ Εἰεμς αὐ Τονιίπεη Ηΐαγ. 

προσηύξατο] προσευξατο (11. οοττ. προσηνξατο.) τοό. Κύριε, διά- 
γοιζον---ἰδϑέτω] αρεγὶ, οπιῖμό, οσμΐος ρῥμεγὶ μὲ υἱάφα! φμία ρίμγε: ποὺ ὑίεωπι. 

“πὶ φωανι σε αάυεγίαγὶίε. Οτΐρεῃ. ἰῖ, 1426. (( ἢ. 111, 6ο. φό τ.) δάαρετί, 
Ῥοπιῖπε, οσμῖος »μεγὶ ἤμζμε, εἰ υἱάεα!. ἨΔ. διάνοιξον δὴ] , δὴ ΤΙ, 
158, 246. Απῇ. τ. Αγπι. ΕἘά. ανοιξον 19, 93. Οὐοπιρί. ΟΠιγίοῇ. χὶ. 
6." ἄνοιξον δη τοβ. διάνοιξον ἤδι (ῃς) 24ς. τοὺς ὀφϑαλμὲς τοῦ 

τὰ παιδαριε} 
τὰ παιδιξ τῖρ. τὼ παιδαριω 24ς. “Ἔ τέτε Ομιγίοῇ. Ἰ. εἶζ. Ἔ σὰ 

Οεοτρ. δἷαν. Οἴἶτορ. καὶ ἰδέτω] δ ὅτι πλείους οἱ μεϑ᾽ ἡμῶν ὑπὲρ 

τὲς μετ᾽ αὐτῶν ΟἸγγίοί. Ἰ. οἰ. χαὶ διήνοιξε Κύριος] α Κύριος δίδν. 

Οἴἶορ. τοὺς ὀφϑαλμὲς αὐτι] τὰς ὀφϑαλμὲς τὰ 5 παιδαρίᾳ Οὐοπιρὶ. 

οομος ρμενὶ Οτίφεη. 1. οἷ, καὶ εἶδε] καὶ ιδὲν τ ς8, 24ς. Αἴεχ. καὶ 
εἶδε---ἵππων] εἰ ἐεοε ἐοίμς πιοπς 2 ίσπις ἐγαὶ ἐφ εἰόμε, οἰ σμγγίδμες αὠκ δ. 

ὑΐως εαἰοβίφως Οτΐφεπ. 1. οἷ, καὶ ἰδὲ ὅζο. δὰ ἔπ. “οπι.] εἰ ἐγφε 
γποης δίεπιις ἐφωὶδως γαῖ, οἰ ΠΗΓΓῚΩ ἐβπεῖ πα οἰγοές Ἠρἰ  εὶ, φυὶ ἐξ γγεοπ- 

αἰεγαμί αὐ ἐπι. ,Θήξει. 1. 6ο. τὸ ὅρος] το ορος ὁλοὸν 19, 108. 

ΟοΙρΡΙ. τὸ ὄρος ὅτε. δὰ ἢἤη. ςοπὶ.] πιοπς ἐγσὲ ρίοεπμς “ραίε εἰ οἸΤΤὶ- 
ὄμεγ ἐπ ρ7το ΕἸζεὶ. ΗϊΑτ. πλῆρες] πληρης 93. πλῆρες ἥν ΑΥΠΙ. 1. 
Ἅππ, Ἑά. ἅρμα] αρμαΐων γι. αἀρματα 82, 447. ὥρμα πυρὸς} 
ἅρμα πύρινον δίαν. 
“σερικύκλε (6) 242. 

ΧΥΝΠΠ. Καὶ κατέβδ. πρὸς αὐτόν) Ξε δρεμίδνεπιὶ αὐ εο: Ατμδτ, 

προσηύξατο) -ἰ- Ελισ. ΧΙ, 44, τό, 64, 71, 825) 93, 108, 110» 121) 
1235) 1324) 1447) 236, 242, 24ς, 246, 247). (ουρὶ. ΑΙά. Αἰεχ. Απῦ. 1. 
Ατπι. Εά. Οδογρ. δίαν. τροσευξατο Ελισ. 74. τού. πρὸς Κύριω]. 

χροὸς τὸν Θεὸν 93: 1το8. -ἘΕλισιι ς8. (αὶ. Νὶς. ᾿ς Πᾶταζον δὰ] 

α δὴ Ἀπη. 1. Απη. Βα. Παάταξον δὴ---αορασίᾳ] Ῥετεκίο, θεμ 
“ποίαις ἐχεγοίμιη δγγὶα Ατηδ. τὸ ἔϑνος γῶτο]) τατὸ τὸ εῶνος 1], 

τὸ ἴϑνος τοῦτο ἀορασίᾳ] πίω ὑϑ τ 

περικύκλῳ] τεριεχυκλου 64. χυχλώ τῖ9. 

,“.».": 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ. 
ΚΕΦ. ΝἹ. 

Ὶ Ν ψ ' 2 ᾿ . λ΄: ἢ φ,. . δῷ ἢ ᾿ 

19. σαιξ. Καὶ εἶχε πρὸς αὐτὰς Ἑλισαιὲ, Οὐχὶ αὕτη ἡ πόλις καὶ αὕτη ἡ ὁδός" δεῦτε ὀπίσω μου, 
"ς χξ ε ρ᾿ Ν, .Ό  ἣἯ, Μἤ ὃ ἃς ρο Ε ἃ .».»,. ) κα, ἝΝ ΄ . Ν,,2»»ἍἉΝῈ 

χαὶ ἄξω ὑμᾶς πρὸς τὸν ἄνδρα ὃν ζητεῖτε" χαὶ ἀπήγαγεν αὐτὰς πρὸς Σαμάρειαν. ᾿ Καὶ ἐγένετο 

ὡς εἰσηλϑον εἰς Σαμάρειαν, καὶ εἶπεν ᾿Ελισὰιὲ, ἤΑνοιξον δὴ Κύριε τὰς ὀφϑαλμὲς αὐτὼν χαὶ ἰδέ- 

20. 

" 
φΗ 

5 "ταὐτὴ 247). 
ς Ἄπη. Εά. ϑδἷδν. 

“΄ 

τωσαν" χαὶ διήγοιξε Κύριος τὰς ὀφϑαλμὲς αὐτῶν, καὶ εἶδον" χαὶ ἰδὰ ἦσαν ἐν μέσῳ Σαμαρείας. Δ 
,. Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς ᾿Ισραὴλ ππρὸς Ἑλισαιὲ, ὡς εἶδεν αὐτὰς, Εἰ πατάξας πατάξω, πάτερ, 
- Καὶ εἶπεν, Οὐ πατάξεις, εἰ μὴ οὃς ἠχμαλώτευσας ἐν ῥομφαίᾳ σου χαὶ τόξῳ σου σὺ «ύπ]εις"} -- 

Ι “9. μὰ Ν σ ἜΦΑΝ 3. “ Ζ ΣΩΣ δε μδι,, τῆς Ζ ν 2 Ζ ΝΑΧ --- 
παράϑες ἄρτες καὶ ὕδωρ ἐνώπιον αὐτῶν, καὶ φαγέτωσὰν ᾿χἀὶ πιέτωσαν, χαὶ ἀπελθϑέτωσαν πρὸ - 

ν, 7. οι 3. ᾿ -ω 7 9. .ὦ ὕ ᾿ 7 .» .,Ακν ΖΞ.» 9 

τὸν χύριον αὐτῶν, Καὶ ππαρέϑηχεν αὐτοῖς παράσϑεσιν μεγάλην, χαὶ ἔφαγον καὶ ἐπιον' χαὶ ἀπέ- 
ΙΝ ν.  .»" νΝ . .. 2 μ᾿ “ 2 Ζ΄ , Μ ι Ζ Ν᾽ ρω 

φείλεν αὐτὲς, χαὶ ἀπῆλϑον πιρὸς τὸν Κύριον αὐτῶν" χαὶ οὐ πτροσέϑεντο ἔτι μονόξωνοι Συρίας τ 

ἐλθεῖν εἰς γῆν Ἰσραήλ. Καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα, καὶ ἥϑροισεν υἱὸς Αδὲερ βασιλεὺς Συρίας 
“ . Ν 2. . ») 2 "Ὁ, ΄χῷὰ »Ν ΄ 

τιᾶσαν τὴν πταρεμξολὴν αὐτϑ, χαὶ ἀνέξη, χαὶ “Φεριεκάϑισεν ἐπὶ Σαμάρειαν. Καὶ ἐγένετο λι- 
μὸς μέγας. ἐν Σαμαρείᾳ" χαὶ ἰδοὺ περιεχάϑηντο ἐπ᾿ αὐτὴν ἕως οὗ ἐγενήϑη χεφαλὴ ὄνου “πεντή- 

αορασια 93. υἵ νἱἀεῖυτ. ἀορασίᾳ ι] αωρασια 144. ᾿ καὶ ἑπάταξεν 
αὐτὰς] Κύριος 93. τοϑ, τς8. Οοπιρί. ἀορασίᾳ 2] κα 44, 74) 92, 
τού, 134. 144) 236, 242. (αἴ, Νίς. ἄὄρορασ. κατὼ τ. ῥῆμ. Ἑλισ.} 
κατὰ τὸ ρημα Ἐλισ. ἀορασίᾳ 246. Ἑλισαιέ] ὁ Ἐλισσεαι 93. 

ΧΙΧ. Καὶ εἶπε--λισαιξ] κα οὐπὶ ἱπιειτηθά, ΧΙ, 121. 
αὐτὲς} προς αὐτὸν 44. πρὸς αὐτὰς Ἕλισ.} Ελισ. προς αὐτες τοϑ.. 
ΟομΡΙ. Ἑλισαιὲ] ργϑεπετι. ὁ 93. α (μαδεὶ ἰηῖες Ἰπ. 80 αἱ. πὶ. 
Ἐλησεα!) τοό. Οὐχὶ αὕτη] οὐκ αὐτὴ 111, 1ς8,24ς. αχ αὐτὴ 10». 
64, 71. ΑΙεκ. οὐκ αὐτὴ 243, 246, 24). ἢ πόλις] ἡ οδος το, τοβ. 
Οουυρὶ. ΑἸεχ. ϑίδν. ἡ ὁδός ἰςιν Ατπι. 1. Απῃ. Εώ4. καὶ αὕτη] και 

οὐκ αὐτὴ 111, τς8.. καὶ οὐχ, αὐτὴ ΧΙ, 10, 445) 74ν 95, 93» τού, τοϑ, 
110) 134) 1445 (444. 8χ, ἴαρτα δὐάϊξ, δῸ 4]. π|.) 24ς. Οοηιρί. ΑἹά, 
Αὐπι. 1. Ασπὶ. Ἐὰ. ϑίδν. καὶ ἐκ αὐτὴ γι, 246. καὶ αὐτὴ 243. ἐκ 

ἡ ὁδός} ἡ πολις͵ το, 93. τοϑ. Οοπιρί. Αἰεχ. Ατπῃ. 1. 
δεῦτε ὀπίσω---ὡς εἰσῆλθον ἴῃ σοτη. 164.] α οὐπὶ ἴη- 

τεπηοά, 244. ὀπίσω μὰ] μετ᾽ ἐμᾷ Οεοφ. καὶ ἄξω] και ἀπαξω 

ΧΙ, 44, ς Ὁ») 645 71) 749 82,92), 93. 1οὔ, τοϑ, : 19, 120, 123» 1345) 144) 

ἢ 
τρος 

1ς8, 236, 242, 2455) 446. ΑἸά. ΑΙεχ. (τ. Νὶς, καὶ ἐπαξω 10, 247. 

Οοπιρ!. καὶ πατάξω 443. 
ἀπήγαγεν] απηγαγον 93. 

44, ξ τ) κ6, 649 71, 74. 82, 93» 106, 1οϑ, 120, 121) 123) 134) 144» 
1.8, 226, 242, 243) 244) 246, 24). (Οοτηρὶ. ΑΙά. Αἰεχ. (αἱ. Νίς. 

εἰς Σαμαριὰν 24. 
ΧΧ. Καὶ ἐγένετο) λα ἐγένετο 44. Καὶ ἐγίνετο---Σαμαρείαν] 

λ οὑπὶ ἱπιϊοττηθά. 71) 74) 243» 2445 247. (Αγπι. 1. Βαρεῖ ἴῃ γΆρ.) 

ὃν ζητεῖτε] -᾿ ὑμεῖς 5ϊαν. Οἴτορ. 

ὡς εἰσῆλϑον} ὡς εἰσηλθὲν 111, 44, 120, 1219) 1345) 144, 168. ΑΙὰ. 

Αταν. τ. Απη. 4, ὡς ηλϑὲν 82, τού. α εἰσηλϑθϑον ΟΕΟΓρ. εἰς 

Σαμαρείαν] ἐκεῖσε 44. ἦν Σαμαρίᾳ Οεοτρ. καὶ εἶπεν] αὶ καὶ 44. 

Ἅτχη). τ- Ασα. Εά. ἾΑνοιξον δὴ] α δὴ 64. διανοιζον δὴ 123. ΒιΑθεῖ 

ὃν Ὧ --- (οάεχ ὅγγ. Ῥαγιῖ, ἄνοιξον δὲ αὐτοῖς δῖαν. Οἴἶτορ. ἼΔ»- 

οἱζον δὴ Κύριε] Κυριε διανοιζον 93. τοθ. ΟοπλΡ!. 2 ονείπε αρεγὶ Αταῦτ. 

τὲς ὀφϑαλμὲς αὐτῶν 19] τους οφϑαλμους τατὼν 19, 93, 108. ΟΟΠΊΡΪ. 

καὶ ἰδίτωσαν] κ΄ νἱάεαπί ΑΥΩΌΓ. καὶ διήνοιξε Κύριος] α Κύριος ἢ. 

διήνοιξε] ηνοιξε 64, 246. ΑΙά, καὶ εἶδον] καὶ ειδαν 64, 244. ΑἸεχ, 

καὶ ιδὸν )4ς. καὶ ἰδὲ ἦσαν] καὶ ιδᾷ αντοι 19, 93, 1ο8. Οοπιρΐ. 

ἤσαν] δαῦεῖ Πιὺ --- Οοάεχ ὅυγ. Ῥαγῇ. 

ΧΧΙ. Καὶ εἴπεν---εἶδεν αὐτὲς] ὡς εἶδεν αὐτὰς ὃ ῥασιλεὺς Ἰσραὴλ 
λέγει τῷ Ἔλισεξ Απη. 1. Αππ. Εα. ὁ βασιλεὺς} α ὁ 244. πρὸς 

Ἑλισαιδ] κα ΠΙ, 82, 44ς. Ροπῖς ροίξ αὐτες 243, 244.- ὡς εἶδεν) εως 

εἰδὲν 242. ὡς ιδὲν 24ς-. ὡς εἶδεν αὐτὰς}  Οεογρ. 5'Δν. τα- 

τάξας] καὶ 19» 44» 93» τοϑ. πατάξας πατάξω] Ἕ αὐτὰς Απη. 1:- 

Ἄται. Ε4, πατάξω αὐτὲς ἐν τατάξει Οεογρ. 8ν. 

ΧΧΙΠΙ. Καὶ εἶπεν] και εἰπεν Ελισ. 93, το8. Οοιρ. Οὐ τα- 

τάξεις] οὐ ττάταζον τη. 1. Αται, Ἐάὰ, Οὐ πατάξεις---ἐ χμαλώ- 

τευσαςἿ οὐ ταΐαξεις ὃς οὐκ ηχμαλωτευσας το, 108, 945, 246. Τῆεο- 

ἀοτεῖ. Ὁ. 20. ἰπ 4 Ἀερ. ἔς, ἔπε οὐκ, Οὐρὶ. πο ῥεγομεει μοι πο 

εαρίἰυαβὲ Αταῦτ. εἰ μὴ ἃς] α εἰ ςς. ἢ ὃς 82. κε! μῆ 93- αλλᾷ 

μόνον οὖς ϑῖαν. Οἶτορ. ἐν ῥομφαίᾳ καὶ τόξῳ σου] ἱπ ἰαπεεα ἐἐ ἐπ 

σίαιῖο μιο Ἀτηῦτ. καὶ τόξῳ σου} λα σου 71. σὺ τύπῆεις] συ πα- 

ταζεις 123. ΟοΠΊρΡ]. α σὺ 1ς8. οὐ τυπήεις 446. μαθεῖ σὺ ἴῃ ομαγαῶι, 

τηΐϊποιε Δἰεχ. α Ὑβεοάοτεῖ. Ἰ. οἷἴ, (σεογρ. τύψεις Ασῃ. :. Απη. Ἐά, 

81αν. Οὗἶτοσ.. παράϑες---ἰνώπ. αὐτῶν} οπέ εἰς βαπενι εἰ ἀφμαπι 

Απιδε. τιαράϑες ἄρτες] ταραϑες αὐτὰς αρτες 19, 108. παραϑες 

ἄντοις ἀρτες 82) 93. Οοπιρί. ΤΙ οοάοτεῖ. ], εἶς, δίαν. ὠ ῴἐυώπιον σὺν 

πρὸς Σαμαρείαν] εἰς Σαμαρειαν ΧΙ, 

; 3 ’ Ν “ ρ. ᾽ὔ ’’ ; ἰον 7 ϑ ’ὔ Ν» ε- “ 

« Χοντα ἀργυρίου, και τετᾶρτον τᾶ χάξου χοπτρδ “σεριςΈρων “εντε ἀργυϑίου. Καὶ ἣν ὁ βασιλεὺς 

τῶν} α 19) 82, 93, 1ο8. Οοπιρὶ. ὙΠεοάοτεί. 1. οἷς. 83.ν. καὶ φα- 
γέτωσαν μι πιακάμεξη! Ατοδτ. ἵνα φάγωσι Οεογρ. 5'λν. καὶ πιέ- 
τωσᾶν δζο. δὰ ἤη. οοπ).] εἰ ὀίδαπι εἰ γογιαπίμν, εἰ εαπὶ αἱ αἱοπεέπιπε 

μα. Αὐαῦτ τοιέτωσαν] σίωσι Οεογρ. ϑϊαν. 
σαν] και αποςραφειτωσαν 10. 
αποςαλειτωσαν 108. 

,Ὶ καὶ ἀπελϑέτω- 
και ἀποσταλητωσαν 82, 923. και 

λϑι παπαῖ ὑΡα ΤΣ ΤΟΣ αταβανε θεέ δ ὡς ’ 
καὶ ἐξελθετωσαν ιτις8. καὶ ὠπογατήτωσαν 

᾿ ΤΠοοδοτει, Ἰ. εἶς. καὶ ἵνα ἀπέλθωσι Οδογρ. δίαν." 

ΧΧΙΠ. Καὶ τιαρέϑηκεν---κύριον αὐτῶν} αὶ Ομ) ἰηϊειτηεά; 120. 
τοαρέϑηκεν αὐτοῖς} ἔδαλεν ἐνώπιον αὐτῶν Αγπι. τ. αἰΐᾳις. Ατα. ἘΔ. 
ἔϑηκεν ἐνώπιον αὐτῶν Οὐάεχ ὑπι5 ϑεγρὶϊ. 
α μεγαλὴν τς8. ἐδέσμαϊα ἐν τταραϑέσει μεγάλῃ Αται. 1. αἰϊίχιιε, 
(Απη. Ἐά. τράπεζαν ἐν τταραϑέσει μεγάλῃ τρᾶγρ.) ταραϑέσεις με-. 
γάλας Οοάεχ ὑπὺ5 δεγα. ὀὠπέςειλεν] ἀπεγείλαν 1.8. καὶ ἀπ-: 
Ἄλον} καὶ ἀπηλϑαν ΧΙ. καὶ ἀπῆλθον πρὸς τὸν κύριον αὐτῶν Ε 
ρος τὸν κυριον αὐΐων καὶ ἀπηλϑὸον 93. καὶ οὐ .προσέϑεντο! κα οὐ. 
ΑΙά4, ἠπροσέϑεντο ἔτι] προσεϑετο εἐτί τοϑ. δῖαν. Οἰἶγος. ἡἠϑέτεν 

ἔτι Θθοτς. μεονόζωνοι] πειραταῖς το, 1το8. πειραται 82,93. μο-᾿ 
νόζωνοι Συρίας] ἡ ᾿Ασσυρία δίαν. Οἶτορ. Συρίας] ᾿Ασυρίων (ιε 

4101) Αττῃ. :. Ἄπῃ. Ἐά. ἐκ Συρίας Οεογς. Συρίας τοῦ ἐλϑεῖν} 

τῷ ἐλϑεῖν ἐκ Συρίας ϑῖαν. Μοίᾳ. τὰ ἐλϑεῖν} α τὰ το, 93» τοϑ.. 
Οὐοπρ!. τὰ απελϑειν 144. τὰ εἰσελϑὴν 24ς. εἰς γὴν Ἰσραήλ] ἐν 
τῇ Ὑὴ Ἰσραήλ Θεοῦ. ἂν 

ΧΧΙΨ. μετὰ ταῦτα] μετα ἠα ρημαῖα ταῦτα το, 82, 93, 108.. 
καὶ ἤϑροισεν] Βὲς ἱποὶρίς οαρ. νἱ,. ἴα Ἐᾷ, ΑἸά4, ἤϑροισεν} συνηϑροι- 
σεν το, 82) 93. 1οϑ. (πρὶ. υἱὸς ἸΑδὲρ] ργαεπιῖέ. ὁ 123, 236. Οαζ.. 
Νῖς. υἱος Αδέερων 44... υἱὸς "Αδὲρ βασιλεὺς Συρίας] ὁ βασιλεὺς 
Συριας ὃ νιος Αδὲρ242. τοᾶσαν τὴν τοαρεμξολὴν] τάσας τας τα- 
ρεμξολας το, 82», 93, 1ο8. ΟΟπιρ!. Θεοτξ. πασᾶν τὴν δυναμιν ο46. 
περιεχάϑισεν} περιεκαϑισαν (11. ροίεα «οτ. τεριεκαϑισεν.) 123. 
Οοπιρὶ. ΟΣ. Νίο. ἐκαϑισεν τοϑ. περιεκαϑῆσεν 24ς. ἐπὶ Σαμάρ.} 
λέπι Π, ΧΙ, 445 ςό, γ1) 747 τού, 129, 121, 1345) 144, 148, 236, 444: 

εν Σαμαρειὰα 93. 246. Σαμαριαν )4ς. Οεργᾷ. ϑῖίδλν. τῶρος Σαμαα 
ρειᾶν 247. εἰς Σαμάρ. Οδϊ. Νὶο. ' 

ΧΧΝ. Καὶ ἐγίνετο---Σαμαρείᾳ } αὶ οὐπὶ ἱπίειτηρά, 19, το. ἐν 
Σαμαρείᾳ] εἰς Σαμαριαν “4ς. καὶ ἰδὲ] α ἰδὲ το, 82,93. ΑΠπΏ, τ΄ 
Ατηι. Εά. κ:οϑ. καὶ ἰδὲ---ὠργυρίου, τ} κίχειο φιο «ἤποεγείεν ἐαρμε 
φβηὶ φωϊηφιαρίπία βεί!ς ἀγρεπιεὶς Οτρεη. 11. 104. ποεριεκάϑηντο] 

περιεκαϑισαν 19) 1ο8. τοεριεκάϑισεν 82, 93. τεριεχαϑητο 1 ς8, 243. 
Οομπρρὶ. ἐπ᾿ αὐτὴν] περι ανῆην γ1. ΑΙεχ. αὐτὴν δῖἀν. ἕως οὗ 
ἐγενήθη] εως τε γενεσϑαι 10.) 82,93) 1ο8. ΟΟΙρΡ]. αὗ 123, 236. (δι. 
Νῖς. δΒαθεῖ ὅ ἴῃ οἰιαγ. πιίη. Αἰεχ. κεφαλὴ ὄνα] κεφαλὴν ον 10,84, 

93. Οὐμηρ. ταεντήχοντα  -ἰ σικλων (11. πιᾶτρ.) ΧΙ, 44) ςα, ς ς, τό, 
64. γ1) 745 82, 92, 93, τού, 1ο8, 110, 120, 121, 143, 134) 144γ158, 
236, 242, 243, 244, 24ς, 247. ΑΙά, (δῖ. ΝΊςο. Ασπῃ. τ. πη. Ἑὰ. 
Ἔ συκλοὺς το. ὀγδοήκοντα σίκλων Οοπιρ. καὶ τέταρτον] καὶ τὸ 
τέταρτον 74. καὶ τίταρτον δις. δὰ ῇῃ. οοπι.} εἰ φκατίατίαπι βετεονία 
εοἰνηῤίπὶ φκίαφισ αγροπίεῖε, Οτίφεη. 1. οἷ, ὀ ὠ τέταρτον τῷ καθ] τέσ- 
σαρες κάδοι ΑΙεκ. τοῦ κάβου] α τΒ 93,247. πτυῶτε] - σικλων 

ΧΙ, 44, ς 5. 56, 64, 71, 74) 82, 92, 93, 1ού, τοῦ, 120, 121, 123».134» 
144)18, 236, 242, 243) 244) 247. Οομηρί. ΑἸά. (δῖ. Νῖς. Οδογς. 

αν. “Ἐ σικλες 19. τοεντηκοντα σικλῶν 52. Ρτατηϊῖ. τρεντήχονται 

ἰπίεσ ὉΠΟΟΒ Αἰεχ. στόέντε ἀργυρί κ 246. φυϊπφμαρίπία εἰ φηΐπφιε 

αγρεπὶὶ ὅγτ. Βαγ- Ἡεῦτ. , πεντήκοντα καὶ πέντε ἀργυρία Αγ, 1. Ἄτῃι, 
Ἑά. φωΐπφως σγρεπίεὶς υΐρ, ὑνετὶ 

ω 

τ: δ 

ταράϑεσιν μεγάλην], 

ΤΝ 
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ΒΑΣΙΔΕΙΩΝ ΔἃΔ. 

ΚΕΦ, ἵι, 
βα-: 

μ- 

Ἰσραὴλ διαπορευόμενος ἐπὶ τῷ τείχους" χαὶ γυνὴ ἐδόησε «πρὸς αὐτὸν, λέγεσα, Σῶσὺν χὔριε 

ἧς δον τεν τῇ, Μὴ σὲ σώσαι Κύριος" αὐὖϑεν σώσω σε, μὴ ἀπὸ ἅλωνος ἢ ἀπὸ ληνῷ σιλεῦ. Καὶ εἶπεν αὐτῇ, “Μη σε. σῶσαι Κύριος ΘΌϑεΥ » μὴ γος ἢ πὸ ληνδ᾽ 27. 
; ὍΝ ᾿ ἣν . . ν “.- ᾿ -οὖ 

Καὶ εἶπεν αὐτῇ ὁ βασιλεὺς, Τί ἐςί σοι: καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ, Αὐτὴ εἰπεν πρὸς μὲ, Δὸς τὸν υἱόν 48, 
᾿ ᾿ 7 ϊ ,.. Σ.Ν ΝΜ) ΝΝ 2 ᾿ 

σου. χαὶ φαγόμεϑα αὐτὸν σήμερον, χαὶ τὸν υἱόν μου φαγόμεθα αὐτὸν αὔριον. - Καὶ ἡψήσαμεν 29. 
΄ ΕΝ ῷ ςε ρ, ᾿ ἄγ -.. " . 

τὸν υἱόν μου καὶ ἐφάγομεν αὐτὸν, καὶ εἶπον πρὸς αὐτὴν τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ, Δὸς τὸν υἱόν σου. 

. 7 » 2 ΝΣ Ν εΝ 2), “»“᾿ ν » 2 ε Ὰ ! ε ." 9 . 

᾿ χαὶ φάγωμεν αὐτόν" καὶ ἔχρυψε τὸν υἱὸν αὐτῆς. Καὶ ἐγένετο ὡς ἤχδσεν. ὁ βασιλεὺς ᾿Ισραὴλ. 30, 

τοὺς λόγους τῆς γυνωικὸς, διέῤῥηξε τὰ ἱμάτια αὐτῷ, καὶ αὐτὸς διεπορεύετο ἐπὶ τῇ τείχους, χαὶ 

εἶδεν ὁ λαὸς τὸν σάκκον. ἐπὶ τῆς σαρκὸς αὐτῷ ἔσωϑεν. Καὶ εἶπεν, Τάδε ποιήσαι μοι ὁ Θεὸς χαὶ 31. 

τάδε “-πτροσϑείη, εἰ ςἥσεται ἡ χεφαλὴ Ἑλισαιὲ ἐπ᾿ αὐτῷ σήμερον. Καὶ Ἑλισαιὲ ἐχάϑητο ἐν τῷ 32. 

οἴχῳ αὐτῇ, χαὶ οἱ πηρεσξύτεροι ἐκάθηντο μετ᾽ αὐτϑ' χαὶ ἀπέςειλεν ἄνδρα «πρὸ πσροσώπου αὐτῇ: 

πεὶν ἐλθεῖν τὸν ἄγ[ελον «πρὸς αὐτὸν, καὶ αὐτὸς εἶπε πρὸς τὰς παρεσθυτέρους, Εἰ εἴδετε ὅτι ἀπέ- 
᾿ δ τῇ “ -- “ : “2 ψϑ. ὦν ε:» 

ξειλεν ὃ υἱὸς τοῦ φονευτᾷ ὅτος ἀφελεῖν. τὴν. χεφαλήν μου ; ἴδετε ὡς ἄν ἔλϑη ὁ ἄγ[ελος, ἀποχλεί-. 
᾿ ρο ’΄ ΙΑ, . ““ ἰωὲ ρ ὼ 

σᾷτε τὴν ϑύραν, καὶ πιαραϑλίψατε αὐτὸν ἐν τῇ ϑύρᾳ" ἔχ! φωνὴ τῶν “ποδῶν τοῦ χυρίου αὐτῇ 33. 
΄ 5 ν᾿ Γ Σ) “ . » 3. ν᾿ ὶ Ἰδὲ ἄν[ελ (δ . 2 κΝ ,)ᾳῳῃ 

χατύπισϑθεν αὐτᾶ; Ετι αὐτὰ λαλδντος μετ αὑτῶν, χα! ἰ0ὁ8 ἀγίελὸς χατεθῇ προς αὕτον, χαὶ εἰ-- 
3 Ν Ω ε. “Φ ΟΝἮΗ 7 - δ΄͵ ε΄ ΄’ ᾿ς φ ἦν ᾿ ΄ ͵ : ἽΝ 

πεν, ᾿Ιδὲ αὕτη ἡ χακία ππαρὰ Κυρίου" τί ὑπομείνω τῷ Κυρίῳ ἐτι ; 

.ΧΧΥῚ. Καὶ ἦν] - Ιωραμ τε8. Ἰσραὴλ] α τού, 247. δια- 
πορευόμενος} τοορενομενος ΧΙ. 
153. Οαϊ. Νίς, καὶ γυνὴ] καὶ γυνὴ μία Ατηι. τ. Απῃ. Εά. καὶ 
γυνή τις 5λν. Σῶσον) σωσον μὲ 19, 71) 84, 93, 1ο8. (οπιρὶ. 
Απῇ. 1. πῃ. Ἐὰ. Θεοῦ. θιαν. σῶσαι ΑἸά. κύριε] τερεῖὶ νυἱὶ 

κύριε ΤΩΔΓΡ. 144. κυριε μου 436, 242, 24ς. (αἱ. ΝΙο. 

βασιλεὺς 11], γ4. 
ΟΧΧΥῚΙ. Καὶ εἶπεν] ὁ δὲ ἔφη 246.ὉῪΟὃ.ἁ Ἀ αὐτῇ] α ς, 71) 110.) 545. 

Ἀπ. 1. πῇ. Εά. -{- ὁ βασιλεὺς 82, 93, 244. ΟΟἴηρΙ. προς αὐτὴν 
46... Μὴ σὲ]  σετά. Μὴ σὲ σώσα!] μη σωσαι σε 82, 93. το, 

ἐπὶ τῷ τείχους} δια τὰ τειχὰς 717᾿ 

βασιλεῦ] 

᾿ λῆς αὐτῷ 51αν. Οἴτορ. 

κος 19. καὶ ιδὲ σᾶκκος 82, 93, τοθ, 246. Οοπιρί.͵ ἐπὶ τῆς σαρχὸρ᾽ 
αὐτὰ} ργαπιϊτο, ἐπὶ τῆς σσῷυος αὐτῷ τῷ, 82, 93) 1το8. ργαπηί. ἐπὶ 
τῆς οσφυος αὐτε καὶ 446. ὃς ἐπὶ τῆς σαρχὸς αὐτῷ Αται. τ. Αγιι. ἘΔ, 

᾿ ΧΧΧΙ. Καὶ εἶπεν] καὶ εἰπεν ὃ βασιλεὺς ΧΙ, 44) 64, 71, 74, 92, 
τού, 119, 121) 123» 1149) 1244, 236, 242, 243, 244. ΑἸά, Ὁ καῖ; ΝΊς, 
Οεοίρ. δῖαν. Ἐὲ αἱ! τὲχ Νυΐσ. ὧΤάδε τ΄, ἐὶ 25.] τόδε Οφοιρ, 
ποιήσαι μοι} ποιῆδάς μι (Β6) τοῦ. ὁ Θεὸς] ὃ Κύριός Ασωι. ἘΔ᾿ 

τροσϑείη} προσϑείη μοι Οεοτρ. 8|αν. Μοί4ά. εἰ ςήσεται] εἰ ἵραι᾽ 
ϑᾷν. Μοί. εἰ ςήσεται"-ἐπ᾿ αὐτῷ [ εἰ ἔραι Ἰελισεϊ μετὰ τῆς κέφα- 

ἢ κεφαλὴ ἡ ὃ3, τοϑ. Ὁοτηρῖ. Ἑλι- 
λ42. Οοπιρί. μη σε σωσὴ 1:8. ΑἸεχ. εἰ σὲ μὴ σώσαι 5δ|.ν. Μὴ σαιὰλ])  υἱε Σαφατ 85, 93, τοϑ, 546, 247. Οοἴηρῖ. ΑἸεχ. -Ἐ ἑλάεπι 
σὲ σώσαι Ἑξύριος.) κ2446.5ὁὀ Κύριος] ὁ Κύριος 82, 93, το8.. τόϑιν (ἹΌ κς Οὐάεχ ϑὅγγ. Ῥαηξ, Ἑλισδάιου 242. Ἔλισσαίς υἱξ Σαφὰτ 

σώσω σε] φῶς ἐγὼ σώσω σὲ δϑῖλν. σώσω σε] σε σῶσαι 71. κα σε'82. 
Ἔτ. 93, τοϑ, 246. Οομπιρὶ. σῶ σε (5) 24ς. μὴ ὠπὸ μὴ Ατηι. τ. 
Αστῃ. Βα. μὴ ἐπὸ ἃς. δὰ βπ. ςοπι.] απο τὴς ἀλω ἢ απὸ τῆς λινᾶ 
82. ἔς, οὐπὶ λήνου ΡγῸ λίνου, 939. 1ο8. Οοπιρὶ. ἀπὸ ἅλωνος] απὸ 

τῆς αλώνος ΧΙ, 44. ς4) 64, 71, 74,γ9259 1οῦ, 1105 1205) 121») 123) 134) 

1445) 18, 216; 242. 243,) 244, 24, 247. Αἰ. ΑΙεχ. (Δί. Ν)ς. απὸ 

τῆς ἀλω 246. ἢ ἀπὸ ληνδ] καὶ ἀπὸ τῆς λήνου 216,24. ὥπὸ 
ΔΉΝΨΒ] απὸ της λὴνε ΧΙ, 44) ςς, 64, 719) λ4γ) 92, 120, 121) 123.) 144) 
158, 243, 244» 246, 247. ΑἸεχ. (κῖ. Νίς. απὸ τῆς λινου τού, τιο- 

(134. σρττ. ληνβ.)} τῆς λῆνα 24:. πὸ τῆς λιμξ (πιοεηά.) ΑΙά, 
ΧΧΨΤΙΙ. Καὶ εἶπεν αὐτῇ. αὐτῇ Θέογξ. καὶ εἶπεν 251 καὶ εἰ- 

πεν αὐτῷ 93, 1ο8. ΟοἴηΡ!. καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ] ἡ δὲ εὗπεν δῖαν. ΟἸἶτορ. 
΄ καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ, Αὕτη] καὶ εἶπεν, ἡ. γυνὴ αὕτη (Ε0} το, 134. ΑἸεχ. 
ἤ γυνὴ] α Ἄπη. 1. Ασῃ). Εἀ. Οεόγρ. ϑίδν. οί. Αὕτη εἶπεν] ἡ 

γυνὴ αὕτη εἶπε 82, 93» 108. ΟοπιΡ]. Ατπι. 1. Αγῃ. Ἐὰ, ΟἼογς. ϑίαν. 
εἶπεν πρὸς μὲ] τξρος μὲ εἰπε Χ]. πρὸς μὲ] μοι 93, τοβ. ΟΟΙΏΡΝ 
Δὸς τὸν υἱόν σε δος. μο; τὸν νιον: σὰ Ζ24:. καὶ φαγόμ. αὖτ. σήμερον} 
σημέρον και φαγομεϑα αὐον 44ς. ἵνα φαγώμεϑα αὐτὸν σήμερον 
Θεοτρ. δῖαν. Μοίᾳφ.υ φαγόμεϑα 19] καϊαφαγομεν 82. καϊαφαγω- 
μεν. 93, 1ο8. Οσπιρί, καὶ τὸν υἱόν ὅζς. 44 ἥπ. σοπ,.7 καὶ τὸν υἱσν 

μὸν αὐριον. ΧΙ, 44) 55) 71) 74) 982, τοῦ, 120, 121.) 134) 1445) τ68; 226, 
242. 243) 244) 34ς. ΑἸά. φαγόμεϑα: αὐτὸν 29] Ργρεπηῖτ. καὶ ΓΙ, 
ζ6, τι. κα αὐἦον 82. 93, τος, Οὐοτηρί. Αἴεχ. Ασηνσ. Ασπι. ΕΔ. Θεοτγρ. 
αν. ΟΝ 

ΧΧΊΧ. Καὶ ἡψήσαμεν---ἐφώγομεν αὐτὸν] καὶ πψησαμεν αὐτοῦ 

«7; 

ΧΕ. τὸν. υἱόν μου] βου σεοῦρ. καὶ εἶπον] καὶ εἰπὰ ὅλ, 247. ΥἹάεϊυγ.) Απῃ. 1. Απτη. Εά. τατὰ 44. 8ῖαν. Οἷἶγοσι ἀφέλε!ν] τὲ 
χαὶ εἰπεδ46, εἶπον τυρὸς αὐτὴν] εἶπον αὐτῇ το, 43, τοϑ. Οσπρ. ἀφελεῖν 19. υἱ νἱδεῖυγ, λαθεῖν Ατπι. 1. Αἄγπι. ΕἘά. ἕνα ἀφέλῃ 8:4ν. (". 2 
τῇ ἡμέρῳ τῇ δευτέρᾳ) ἐν τὴ ἡμέρα τὴ αλλὴ 10, 82, 93, τοβί Οομρὶ; 
Ρταεπηῖτς, ἐν Ασαι. τ. Αππη. Ἑά. δῖαν. φάγωμεν) φαγομεν 11}, τοῦ, 
134. Αἰά, καταφάγωμεν 82, 93, τοϑ. Οοπτρί. φαγομεϑα 243. 
καὶ ἔκρυψε] καὶ αἀπεχρυψεν24ς, τὸν υἱὸν αὐτῆς] αὐον 44. -Ἐ καὶ 
φυχ εὗωκεν αὖον ἐν φαγωμεν αὐτὸν 19, τοϑ, “46. -ἢ καὶ οὐχ ἐδῶκεν 
αυτον ινὰ φάγωμεν καὶ αὐτον. 82. -ἰ" εαόεπι, ἤπε αὐον ῥτίπιο; 9 ἃς 

. ΧΧΧ, Καὶ ἐγένενο} α ἐγένετο 44. ὃ βασιλεὺς Ἰσραὴλ] α 16- 
ραηλ 11, 85, ολν τς8, 247). Οοπιρὶ. Απη. ἘΔ, διέῤῥηξεῖ ργα πε. 
σι. 93. ΟὈΤΗΡΙ. δ[αν. Οἰγοῤ. καὶ αὐτὸς] α αὐτὸς θῖν. ΟΠίορ. 
διεπορεύετο } εἰφήκες. 19, 82, 1οθ, 446. ἰξηκει 95. ἔπὶ τῇ τείχους] 
δια τοῦ τεικους ΧῚ, 44, 74ν τοῦ; 120; 121, 123, 134, 158, 416, 243, 
344,)24ς. (ατ. Νίς. καὶ εἶδεν] καὶ ἰδὲνα4ζ. τὸν σάνκον} σακ- 

᾿ΟΙγίοῖ. ἢ. 5334. -Ἐ υἱξ Σαπᾶὰτ Αὐπὶ. τ. Απη. Ἐά. ἐπ᾿ αὐτῷ σή- 

βερον} α 44) τοῦ. ἡ ἐπ᾿ ἀντω 1:8. ἐπ᾿ αὐτὸν σήμερον ΟἸ;γίο, ἴΌο, 
αἴ, " 

ΧΧΧΙΙ. Καὶ Ἑλισ. ἐκαϑ.} Ἔλισ. δὲ ἐκάϑ'. Οεοίρ. δῖαν. Μοίῃ, 
Ἰελισ. δὲ ἐκάϑ. ϑῖαν. Οἴτον. ἩἙλχίισαιδ) α 44. αὐτὸς τοῦ. ἐν 
τῷ οἴκῳ αὐτξ] ἐπε τῷ ογκῳ αὐτῷ τόϑ, ΟὈπιρί. καὶ οἱ τρεσδύτεροι] 
καὶ πάντες οἱ τρεσδυτερον 10, 82, 93, 108, 246. καὶ οἱ πάντες τρεσ- 
ξυτεροι 118. καὶ οἱ τρεσῷ. ἐκάϑ'. μετ᾽ αὐτῷ α4- ἐκάϑηντο!] 
κ 44. καὶ ἀπέςειλεν] “ πρὸς αὑτὸν βασιλεὺς ςς. -Ἐ προς αντον 
ὁ βασιλεὺς τό, γ1, 1ς8. -Ἐ ὁ βασίλευς 82, 93, τοβ. Οοπιρὶ, Οεοτ; 
δ8ιαν. τυρὸ προσώπου αὐτϑ] εἰ ὥροσωπε αὐτὰ τρος ἄντον 10) 82, 
93. Οοπιρὶ. -Ἔ πρὸς αὐὸν 108. ἐκ προσωποὺ αὐτὰ 1,8... τὶν 
ἐλθεῖν] ργαηνιτ καὶ τον 64) 82. 43, τοϑ. Οοπιρ!. ΑΙά, ΟΘόοις. αν: 

ὥριν δὲ ελϑεῖιν τ6. εἰ ἀπιέφιαηι υεπίγεὶ Ἄττα. τ. ΑΙ. ἙΔ4: τὸν ἄγ- 

γελον] τὸν ἡγίεχμένον ϑῖαν. καὶ αὐτὸς} α αὐΐος Π. καὶ ἔλισ. 82, 

ἃ3. 1ο8, 246. Οοπτρ!. καὶ αὐτὸς εἶπε] λέγει ΑΠτ.. ε. Ατηὶ. ἘΔ. 
εἶπε πρὸς τὲς τσρεσθυτ.] σὶ! αα ϑεμίονε υἷτος : ΔυλΌτ. ἘῚ εἴδετε] εἰ 

ηδειτε (τλάτρ. οἰδῶτε) ΠΕ. μη οἴδατε ΠΠ|, ΧΙ, 44, 74. τού, τ19, 1205. .,- 
121) 123» 1347) 144η 210, 242, 243, 244, 24ς, 247. (αἵ. Νῖς. εωρα- 

κατε το, 1ο8. μὴ εἰδάτε ςς. εἰ δὴτε τό. εἰ μη οἴδατε 64. ΑἸά, 
εἰ, ἤδειτε ἑωράκατε μὴ οἴδατε; (Ώς) γι. εἶ εωρακατε 82, 93» 246. 
Ὑπεοάοτεῖ. Ο, 22. ἱπ 4 δρ. εἰ οιδατε εωρακατε μη οἰδατε 1.8. ἑω- 
ρώκατε Οοπρί. μὴ εἴδετε ΑἸεχ. , υἱάϊβὶὴς Απιδύ. ἐκ εἴδετε Οεοτς. 
ϑίαν. Μίοίᾳ. ὅτι ἀπίςειλε] ὅτι καὶ ἀπέςειλέν Ὑ πεοάοτεῖ, 1: οἷϊ. ὦ ὁ 
υἱὸς τῷ φόνευτε} ὁ βασιλεὺς νιος τε Φονευτε το. 

Οἴἶχορ. ἵνα οἰποτέμη ϑῖαν. Μοῖ. ὖ7δετεῖ εἴδετε ΑΙεχ. α Αγαι. τ. 
Αὐτή. Εά. δῖαν. Μοίᾳ. ργαπιῖτέ. καὶ 5:4ν. Οτοσ. ὡς ἄν] α υς 
το. ὡς ἰὼν Οσπρὶ. ὡς ἄν ἔλθη] ὡς ἐὰν εἰσέλθη ὙΠεοάο- 
ἐεῖ. ἴσο. οἱἷϊζ, ἀποκλείσατε τὴν ϑύραν] κλησατε τὴν ϑυρᾶ 44. 

πταραϑλίψανε αὐτὸν! ἐκϑλιψατε αὐον 19, 82, τοϑ, 446. Οοἠηρῖ. 
Ὑπεοάόδτεϊ: 1. οἷ. ἐκϑλειψάτε ἀυτον 93. αποϑληψατε ἄντον 248. 
ἀὔιρ τε εαπὶ ϑγτ. Βατ- Εεδτ. χὶ φωνὴ] εκ (δὰ φωνὴ 10, 82,93.546: 
Οοπηρ. ἐχ καὶ φωνῇ (8ς) «6. εχ (δὲὲ φωνη τοϑ. ἐχ ἡ φωνὴ ττ9. 
ὄχι ἡ ζωνη 2442. οὐκ ἰδὲ ἡ φωνὴ ὙΠεοάοτεῖ, ἴοο. εἰ Ἐ ἐγὶ Οοῦ; 
τῶν πόϑων] των τσαιδὼν το. τῇ κυρίς] Βαδεῖ πὶ πιᾶγρ. [0 -ἐ- 64. 
᾿ΎΧΧΧΠΙ. Ἔτι αὐτξ λαλ.7 ετι δὲ αυτει λαλ. τἃ2. καὶ ὡς ἰλάλα 
Αὐΐη. ἱ. Αἴτα. Ἐὰ, ρῥγσέπιπε; καὶ 814ν. μετ᾽ αὐτῶν] ταντα 44. Ἐῤῥ 

»ὶ 

{ 
ἘΞΕῚ 

τ ν΄ ς 

ὅτος] 1. (το. υἱ ἐπὶ 



ΒΑΣΞΙΔΕΙΩΝ Δ; 
κεῷ. ὙἹΙ. 

ι. ΚΑΙ εἶπεν Ἑλισαιὲ, "Αχεσον λόγον Κυρία" τάδε λέγει Κύριος, 'Ως ἡ ὥρα αὕτη, αὔριον μέτρον 
2. σεμιδάλεως σίχλου, χαὶ δίμετρον χριϑῶν σίκλου ἐν ταῖς πύλαις Σαμαρείας: Καὶ ἀπεχρίϑη ὁ 

τριςάτης ἐφ᾽ ὃν ὁ βασιλεὺς ἐπανεπαύετο ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτῇ τῷ Ἑλισαιὲ, χαὶ εἶπεν, ᾿Ιδὰ ποιήσει 

Κύριος χαταράχτας ἐν ἐρανῷ, μὴ ἔςαι τὸ ῥῆμα τᾶτο; χαὶ Ἑλιδαιὲ εἶπεν, ᾿Ιδὲ σὺ ὄψει τοῖς ὁφ- 

δ. 

6. 

ἢ 

᾿Ν 

΄ “Ψ ε 3 ΄ 
οδρον {5 Ε χείρω ὁ βασιλεὺς ἐπανεπτανετο δἷαν. Μοίᾳ. 
᾿ κὦ “ 

ὝἼΜΥ χ. ἱ 

ΟΝ 
ζὼ 

Οὐτορὶ. ἐκ ἔχεις φαγεῖν ϑίαν. 

. ϑαλμοῖς σου, χαὶ ἐχεῖϑεν οὐ φάγῃ. Καὶ τέσσαρες ἄνδρες ἦσανὶ λεπροὶ χταρὰ τὴν ϑύραν τῆς 
πόλεως, χαὶ εἶπεν ἀνὴρ πρὸς τὸν πλησίον αὐτῇ, Τί ἡμεῖς χαϑήμεθα ὧδε ἕως ἀποϑάνωμεν ; ̓Ἐδὺ 
εἴπωμεν, Εἰσέλϑωμεν εἰς τὴν πσόλιν, καὶ ὁ λιμὸς ἐν τῇ πόλει, χαὶ ἀποϑανόμεϑα ἐκεῖ" χαὶ ἐὰν 
χαϑίσωμεν ὧδε, χαὶ ἀποϑανέμεϑα" χαὶ γῦν δεῦτε, χαὶ ἐμπέσωμεν εἰς τὴν “παρεμξολὴν "Συρίας" 
ἐὰν ζωογονήσωσιν ἡμᾶς, χαὶ ξησόμεϑα' χαὶ ἐὰν ϑανατώσωσιν ἡμᾶς, χαὶ ἀποϑανέμεϑα. Καὶ 
ἀγέςησαν ἐν τῷ σχότει εἰσελϑεῖν εἰς τὴν πταρεμξολὴν Συρίας" χαὶ ἦλθον εἰς μέρος π“αρεμξολῆς 

Συρίας, καὶ ἰδὲ οὐχ ἕςιν ἀνὴρ ἐκεῖ. Καὶ Κύριος ἀχδςὴν ἐποίησε πταρεμδολὴν τὴν Συρίας φωνὴν 
Ψ Ν, Ὺ΄- ἰν - 3 »“ »“. 

ἄρματος καὶ φωγὴν ἵππ8, φωνὴν δυνάμεως μεγάλης" χαὶ εἶπεν ἀνὴρ “πρὸς τὸν ἀδελφὸν αὐτῇ, Νῦν 

ἀντες 71. καὶ ἰδὲ] α καὶ ΑΥπη. 1. Ἄττῃ, ἘΔ. Οδοῦρ.  ἄγ[ελος 
Ἔ ὁ σαρα τα βασιλεως 19, το8. ρταευηἶτς. ὁ 64. Οοταρ!. ΑἸά. ΑἸεκχ. 
ὁ αγίελος ὃ παρα τε βασιλέως 82,93. -“Ἐ παρα τε βασιλεως 246. 
πρὸς αὐτὸν] πρὸς αὐτὰς ΑἸτῃ. Ἐά. παρὰ Κυρίου) παρα τὰ Κυριου 

82, 93, τοϑ. (οπιρ!. περι Κυριου 247). - ἰσὶ Αγαν. 1. Αὐτῃ. Εά. 
τί ὑκομείνω) τι δεηϑω 105 82, 93, 1ο8. ΟΟμπορὶ. τι ὑπομένω 64, 110, 
123ν 158, 243, 244, 24ς, 247. ΑΙά. ΑἸεχ. τι δεηϑι 246. τί ὑπο- 
μείνω ὅς. δὰ πη. “ο0π|.} δέ εἰ ὅτὼς ὡργισϑὴ ὃ Θεος, εἰς τί ζω. εἰ 
ὅτὼς ἑκακοποιῆσεν ἡμᾶς ὁ Θεὸς, δια τι δαλενομεν αὐτῳ; τηᾶγρ. 243. 

τῷ Κυρίῳ] τε Κνριου το, 246. (μηρί. κα 82. τὰ Θεξ τοϑ. Παθεῖ 
ἴῃ “πιαγδέξ. πηΐθογς ΑἸεχ. τῷ Κυρίῳ ἔτι) ἐτι τὰ Θεξ 93. 

1. Καὶ εἶπεν Ἑλισ.} προς αὐτὸν 44. ἼΑκασον] ἀκχβε 64. 

ὠκέσατε δῖαν. ἴΑχεσον λόγον Κυρίου]. 44. ἼΑκεσον λόγον Κυ- 
ρίου ὅς. δά ἢ. σοηλ.} «κα σεγδενι οημηὶ. Ηἶες. ἀϊεὶε οριίπας 

εις: δίομε ἦας ἦοτα ἐγαβίπο πιοηίαγα βνεϊαρὶπὶς βεΐο μπο, εἰ αι ππέη- 

κυ ὀονάεὶ βείο μπὸ ἱπ ρογιὶς δαπιαγία ἐγεπι. Οτίβθη. ἰϊ. το4. λό- 

γον} ῥγβετητ. τὸν 82, τοϑ, 246. Οοτηρί. τάδε λέγει Κύριος] ταῦδὲ 
εἰπε Κυριος το. 825) τοϑ. (οτηρὶ. ὅτω λέγει Κύριος (υκ 4101) Δ΄πη. 1ἱ. 

Αττη. ἘΔ. Θεοτρ. δίαν. ὩΩς ἡ ὥρα] ὡσεὶ ὧὡρα ΑΙά. Ως ἡ ὥρα 
αὕτη, αὔριον] ἦας ἄογα ἐϊε ἐγαβίπα Ατοῦτσ. ὅτι αὔριον τάτῳ καιρῷ 

ἈΑπῃ. τ. ἅπῃ. Εά. ἦν τῇ ὥρφ ταύτῃ αὔριον δῖαν. Οἴτορς.. μέτρον 
σεμιδάλεως σίκλου] σπιεηαγα βπιϊϊαρὶπὶς βοίο Ατλθτ. ϑγγ. Βαυ- Ηθῦγ. 

ἔγαι μέτρον σεμιδάλεως σίκλον ἑνὸς Αἴτῃ. 1. Αγ. Εὰ, ΟΘεογρ. ϑίαν. 

σεμιδάλεως] σεμιδώλιον ([0) 226. καὶ δίμετρον κριϑῶν) καὶ δυο 
ἱμετρα κριϑων το, 82, τοβ. (ομρ]. Ατγη]. σ᾿. Ασην. Εἀ, Οδογρ. 8[δν. 
καὶ δίμετρ. κριϑ.. σίκλου εἰ αἶμα; νιεηβιτα ἀογάεὶ βείο Αηλοτ. κριϑῶν 
σίκλε] Τα. 121. ἡ χριϑὼν 24ς. κχριϑὲ σίκλου 246. ἐν ταῖς πύ- 

λαις] ἐν τὴ πυλη 10, 829 93, 108, 246. (πρὶ. ἐπ ογία Διαθγ. 
11. Καὶ ἀπεκρίϑη---τὴν χεῖρα αὐτῷ] καὶ ἀπεχρίϑη ὁ τριςάτης ἐφ᾽ 

ὁ τριςάτης] -Ἐ ὃ 

᾿ἐςαλμένος το. ὁ τρισστάτης (ας) 82.0ὡ. -Ἐδ αἀπεξαλμενος 93. Ἢ ὁ 

υὐποςαλμένος (β6) 1ο8. -Ἐ ὁ ἐπεραλμενος 246.5. ἐφ᾽ ὃν] ὃν 246. 
ἐπανεπαύετο] ροηΐξ ἀπίε ὁ βασιλεὺς 82, 93, 1το8. ΟοΡ!Ι. ἐπὶ τὴν 
χεῖρα αὐτὰ} ἐπι τῆς χειῖρος αὐτὰ 10, 82, 935) 1τοϑ. Οομρ]. κα ἐπὶ γι. 

ἐπι τῇ χεῖρι 247. τῷ Ἑλισ.} πρὸς τὸν Ελισ. ΧΙ, 44, ςς, 74) τού, 

120, 12ῖν 123») 134) 1445) 158, 4236, 242, 24ς, 246, 247. ΑἸά. ΑἸεχ. 

Οδι. Νίς. τῷ ανϑρωπῳ τὰ Θεξ 82, 93. 1ο8. ΟὐπρΙ. τῷ Ἕλισ. 
καὶ εἶπεν] και εἶπε προς Ελισ. 71. καὶ εἶπεν] - αὐτῳ γ4. Ἰδὲ ποι- 
ἥσει Κύριος] και εαν Κυριος ποιήσει το. τ, π|Π] ποιησῃ, 82, 93) 1οϑ. 

Οοπιρὶ. εαν ποιῆση Κυριος τς8. (δὲ εἰ ποιησει Κυριος 246. Οεοτᾷ. 
δίαν. Οἴἶτορ. εἰ ποιήσει Κύριος Απῃ. τ. Αγηι. Εά. ἰδοὺ εἰ ἀνοίξει 
Κύριος ϑ8ιᾶν. Μοίᾳ. ἣν ὀρανῶ} ἐν τῷ ουρανῳ 93) 108. ΟΟπηρὶ. 
αν 242. ἐν ἐρανοῖς Αττα. 1. Ατγπι. ΕΔ. ἐρανίες (ἢς νεγ. 19.) ϑῖαν. 
μη ἔγαι τὸ ῥῆμα τοῦτο] εἰ ἐξαι τὸ ρήμα τετο 10, 82, 93, 108, 446. 
Οοπιρὶ. καὶ Ἑλισαιὲ εἶπεν] καὶ εἰπὲν αὐτῳ Ελισ. 82,93, 108, 546. 

Οὐομρί. διαθεῖ Ἐλισ. υῦ --- Οοὐεχ ὅγγ. Ῥαῦ, αὶ καὶ ϑἷαν. Οἰἶορ. 
Ἰδὲ σὺ ὄψει] δὰ οψη (11. οοττ. οψει.) Οὐάεχ ὅγγ. Ραγί, ιδε δὴ σὺ 

οψει 82, τοβ, 246. δου σὺ οψη 93», τοῦ, 121) 123) 134) 1,8, 24ς. 

(Αἴεχ. οὑπὶ σὺ ἰπ ομαγδέϊ, τη.) Οδῖ. ΝΟ. κα σὺ 243), 3449 247. ΑΙἸτΏ. 
Ἑά. τοῖς ὀφϑαλμοῖς σα} ἐν οφϑαλμοις σε 82, 1οϑ. Οοπιρ. οὐ 
φάγῃ] ου φαγῆς το, 246. οὐ μη φαγήη 82. ἐ μὴ φαγὴς 93» 108. 

ΠΙ. Καὶ] καὶ ἰδὲ (ουπι ἰδὲ ἱπῖεγ ὑηςο5) Αἰεχ.. τέσσαρες-- 
λεπροὶ] τέσσαρες ἦσαν λέπροι ανδρες 93) 246. τέσσαρες λέπροι αινόρες 

Ψψο:,. 11. 

τὸς} φωνὴν αρματῶων 10, 93. Αστὴ. :. Ασῃ. Εάώ. 

“ ῥομφαίας. ϑίαν. Οἴἶτος. 

ἦσαν τοβ. Οοπιρ. ἦσαν λεπροὶ] ΤῊ. ς6.;. παρὰ τὴν ϑύραν] 
παρὰ τὸν πυλὴν ςς,) 71,)246-.Ἡ καὶ εἶπεν) και εἶπαν 24ς. ἀνὴρ] 
ἐχᾶςος το, 82, 93, 1ο8. Οοπρ. ΤΙ ἡμεῖς] α ἡμεῖς Ατπη. 1. Ασῇη: 
Ἑα. ὧδε] α ΧΙ, τον 44.» 74» 82) 92, 93. 10, τοβ, 120, 134; 144, 
242, 24ς, 246. Οοπλρὶ. (δῖ. Νίος.: ἕως ὠποϑάνωμεν] εως αν απο- 
ϑανώμεν 10, 82, 93» 108, 246. ΟΟμΡΙ. τ 

ΙΝ. Εἰσέλθωμεν] ργεπιῖῖτ, οτι 71. εἰσελδε 247. ἐὰν εἰσέλθωμεν 
Αγ. Εά. εἰς τὴν πόλιν] ἐν τὴ πόλει 93. καὶ ὁ λιμὸς] α ὁ 247. 
ὁ λιμὸς ἐρὶν Αται. 1. Απῇ. Ἐά. δίαν. ἰδὲ ὁ λιμὸς ἐξὶν Οδογρ. ἐν 
τῇ. πόλει] ἐκει 44. εἰς τὴν πολιν 242ὥ. καὶ ἀποδθανέμεϑα ἐκεῖ] 
α ἕχκες το, (44. υἱκ ν]άειτ.) 82, 93, τού, 1οϑ, 242, 24ς. καὶ ἐαν 
καϑίσωμεν ὧδε] α 82, τού, 242. ' (όεγίπιως ἀὶς Οεοῦσ. κα καὶ ϑῖδν. 

Οὔτορ. ἐὼν δὲ καϑίσωμεν ὧδε διαν. Μοίᾳ. καϑίσωμεν] χαϑισομεν 

93. καϑήσωμεν ΟΟπρΡ. καὶ ὠποϑανέμεϑα 29] α 82, τού, 242. 
α και 93) τοϑ. Οομρὶ. (δῖ. Νίς. ἐσηιεπ νπογίεσιμγ Ἄττῃ. τ. Αστῃ. Εά. 
Θεοῖς. καὶ ὅτως ὠποϑανόμεθα δῖαν. καὶ νῦν δεῦτε! καὶ γὺν ἔλ- 
ϑωμεν Αττι. 1. Αγηχ Ἐ4, δῖαν. καὶ ἐμπέσωμεν] α και 246. Απη. 1. 
Ατἴα. Ἑά. καὶ εἰσέλϑωμεν δῖαν. ἐῶν φωογονήσωσιν ἡμᾶς] ῥταταϊι, 
καὶ 44, 82, 93, 1ο8. καὶ ζωογονησεσιν ἡμᾶς τ2Ζ1. καὶ ξησόμεϑα] 
φησωμεϑα 44.. καὶ ζησωμεϑα τού. ΑΙά. α 144. Βαδεῖ καὶ [ιὉ --- 
Οοάεχ ὅγγ. Ραγ. α καὶ Ο(οπιρί. Αγηι. 1. Αγπὶ. Εά. ἄορ. ϑῖαν. 
καὶ ἐὼν ϑανατώσωσιν ἡμᾶς} εἰ δὲ ϑανατωσωσιν ἡμᾶς 44. και εαν 
ϑαναϊωσεσιν ἡμᾶς 121. 144. καὶ ἐῶν ἀποϑανατώσωσιν ἡμᾶς 246. 
κα καὶ Θεοῖς. διαν. καὶ ὠὡποϑανόμεθα υἷκ.} κα καὶ 82, 93, τοϑ. 
Οοταρὶ. Ατπι. τ. Απῃ. Εά, 8ιαν. ἰδὲ ὠποϑανέμεϑα Οεοτρ. 

ν. Καὶ ἀνίςησαν---εἰσελϑεῖν] καὶ ἀναςάντες ἐν τῷ σκότει εἰσηλϑον 

ϑίαν. Οἴἶτορ. ἐν τῷ σκότει] -ἰ- ἤδει (ς) διαυγάξοντος το. -Ἐ ηδὴ 
ιδιαυγαζοντος 82, τοϑ, τς8. ἦν τῷ σκοτὶ (ἢς) ηδῃ διανυγαζοντος 93. ἐπ 
ἑεπεόγὶ: ϑγτ. Βαι- εῦτγ. καὶ ἦλϑον] καὶ εἰσηλϑὸν 10, 44, ξ, ξς» 

γ4γ093ν 1οό, τοϑ, 123» 134) 1445) 236, 242) 243, 247. (Οπ)ρ]. ΑΙά. 

Οδῖ. Νῖς, ϑϊαν. καὶ εἰσηλϑὲν 119. καὶ ἦλϑον---Συρίας 25] α ουπὰ 

Ἰηϊαιτηδά. 71) 82, 1ς8. εἰς μέρος] εἰς μεσον (11. οοττ. οἱ ἴῃ Εἀ.) 11], 
44) ς2,), 74. 92) 120, 1235 1345) 144) 236, 242. ΑἸά, (αἴ. Νίς. εως 

μέρες 19, 45, 93, 108, 243) 244. ΟΟἸΏΡΙ. εἰς μέρος τι Ατηι. 1. Αγη). 
Ἑά, μέσον ϑῖλν. ποαρεμβολῆς] ργατηϊϊε. τῆς 11, 4.4) 93) 1ο8, 243, 
244. Οομηρί. τπαρεμξολὴν 92... Συρίας 21, 44.243. ἐκ ἔριν 
ἀνὴρ] οὐκ ἦν ἀνὴρ 19, ςό, 93, 1ο8. ΟπΊρΙ. 8[αν. ; ᾿ 

ΝΙ. Καὶ Κύριος] και ὁ Θεος 93» ιο8. ὅτι Κύριος Αττη. τ. Αἴτῃη. 
ἘΔ. αἀἰκεςὴν ἐποίησε) Ττ. ΑΙεχ. παρεμβολὴν] Ργρειηΐτι. τὴν 11, 

93) 108, :ς8. Οομρ!. ταρεμξολης ΧΙ, 247. τοαρεμξολῇ͵ ς ς» 64, 74) 
92) 1105) 120, 121) 1237) 134) 1447) 236, 242) 543, 244. Ὁδάεχ ϑγΓ. 

ῬΑ. ΑΙά. (αἱ. Νίο. ργαπηῖζ, εἰς τὴν τό, 246. τῇ τταρεμξολῃ 
γ1. Οεογρ. διαν. ἐν τῇ ταρεμξολῇ Ατῃ. τ. Απτη. Εά. τὴν Σὺυ- 

ρίας] α τὴν ΧΙ, 44) 3» 64) 74» 93». τού, 1οϑ, 119, 121» 123) 134» 
144) 18, 236, 242, 243) 244) 24) 246, 247. (οπιρὶ. Α]ά, ΑἸεχ. 

(αι. Νίὶς. Θεοσς. δῖαν. ᾿Ασυρίων Ατιῃ. 1. Αἴτῃ. Ἐά. φωνὴν ἅρμα- 
φωνὴν ἱππ8 82. 

φωνῇ ἀρμάτων τοϑ. ΟΟπιρὶ. καὶ φωνὴ (ἔς) ἅρματος λ4ς. φωνὴν 
. καὶ φωνὴν ἵππου) καὶ φωνὴν ἱππων 10, 93, 

247). - και 'φωνὴν αρμαῖος 82. καὶ Φονῇ (6ς) ἵππων τοϑ. και φωνὴ 

ἵχπου φ4ς. καὶ φωνῇ ἵππων (Οπιρὶ. ἰιαδεῖ φωνὴν ἵππε ἴπ σΠλγαές, 
τηϊποσς Αἰεχ. α Απο. Ἐά, φωνὴν δυνάμεως μεγάλης ργατηϊτῖ. χαι 

ΧΙ; 64) 71) 74) 82) 929. 939 τού, 110, 120, 121) 139 144, 158, 236, 
242, 243, 247. Οοάεκ 5γε. Ῥαγΐ, ΑΙΔ, αι. Νίς. Απῃ. τ. Απῃ. Ἐά, 
τος. ϑίαν. καὶ φωνὴ δυνάμεως μεγάλης 19) 245. ἢο, ΒΙ φωνῇ, 

81 

ὅρ- 



ἤσαν, 8ϊαν. Οἰἶϊτον. 

ρον εχειϑεν 93. 
10) 93) τοϑ. Οοηρὶ. 

ΒΑΣΙΛΕΊΙΩΝ Δ. 

-Ὄ 

ἐμισϑώσατο ἐφ᾽ ἡμᾶς ὁ βασιλεὺς Ἰσραὴλ τὸς ὀχεβδα τῶν Χετ]αίων χαὶ τὸς βασιλέας Αἰγύπ]ε 

Καὶ ἀνέςησαν καὶ ἀπεναθαν ἐν τῷ σκότει χαὶ ἐγκατέλιπον τὰς σχηνὰς 7. φοῦ ἐλϑεῖν ἐφ᾿ ἡμάς. 
αὐτῶν, χαὶ τοὺς ἵππους αὐτῶν, χαὶ τοὺς ὄνους αὐτῶν ἐν τῇ παρεμδολῇ ὦ ὥς ἐς!, χαὶ ἔφυγον πρὸ 

τὴν ψυχὴν ἑαυτῶν. Καὶ εἰσηλϑον οἱ τ ὅτοι ἕως μέρους τῆς παρεμβολῆς, χαὶ εἰσῆλθον εἰς 8. 

σχηνὴν μίαν, χαὶ ἔφαγον, καὶ ἔπιον, χαὶ ἦραν ἐχεῖσεν ἀργύριον, χαὶ χρυσίον, καὶ ἱματισμόν" χαὶ 

ἐπορεύσϑησαν, χαὶ ἐπέςρεψαν ἐχεῖσϑεν, χαὶ εἰσῆλθον εἰς σκηνὴν ἄλλην, χαὶ ἔλαξον ἐχεῖϑεν χαὶ 

ἐπορεύϑησαν, χαὶ χαϊέχρυψαν. Καὶ εἶπεν ἄνὴρ πρὸς τὸν πλησίον αὐτξ, οὐχ ὅτως ἡμεῖς σοιῦ- 

μεν ἥ ἡμέρα αὕτη ἡμέρα εὐαγίελίας ἐςὶ, χαὶ ἡμεῖς σιωπώμεν, καὶ μένομεν ἕως φωτὸς τοῦ πρωΐ, 

χαὶ εὑρήσομεν ἀνομίαν" χαὶ νῦν δεῦρο, χαὶ εἰσέλϑωμεν χαὶ ἀναγίείλωμεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ βασι. 

λέως. Καὶ εἰσηλϑον χαὶ ἐξδόησαν πρὸς τὴν «πύλην τῆς πόλεως, χαὶ ἀνήγ[ειλαν αὑτοῖς, λέγοντες, 

Εἰσήλϑομεν εἰς τὴν ππαρεμξολὴν Συρίας, χαὶ ἰδὲ ἐχ ἔςιν ἐχεῖ ἀνὴρ καὶ φωνὴ ἀγϑρώπε, ὅτι εἰ μὴ 
᾿ - ἐν » .ω ς 5. 2 Ν 2,97 Ν Ν 2 ; 

ἵππος δεδεμένος καὶ ὄνος, καὶ αἱ σκηναὶ αὐτῶν ὡς εἰσί. Καὶ ἐξόησαν οἱ ϑυρωροὶ, χαὶ ἀνήγίειλαν 
ϑ ’ “ἦ 

εἰς τὸν οἶκον τᾶ βασιλέως ἔσω. 
9 “Δ ὁ μ,. ἋΔᾺΔΞΨΜ2ϑΡ̓ »“Ὅ ς » Κοος ΟΥ̓ Ω; ἰονε ἐς, ». ὶ ἐξζῆλν 3 ,"“ 

Αγαγίελω δὴ ὑμῖν ἃ ἐποίησεν ὑμῖν Συρία" εγγωσαν ὁτι “σείγωμεν ἡμεῖς, χαὶ εἐξζηλϑαν ἐχ τὴς 

τοϑ. ΟομρΙ. καὶ δυνάμεως μεγάλης 44. τρὸς τὸν ὠδελφὸν αὐτϑ} 

ρος τὸν πλήσιον αὐΐπ το, 82, 93» 1ο8. (οπηρί. Νὺν ἐμισϑώσατο) 

ιδὰ μεμισθωται 19, 93» 1ο8. ΟοπΊρΡ]. ἰδὲ νῦν ἐμισϑώσατο δῖαν. ἐφ᾽ 

ἡμᾶς] προς ἡμᾶς 11. ἐπι μας ΠῚ. ὁ βασιλεὺς Ἰσραὴλ) κ ὁ βα- 

σιλευς ΧΙ, 44,92, τού, 120, 121) 123) 134714471ς8,236, 242, 24ς. 

ΑἸά. (αι. Νῖο. κλὸ ςό, 64, 93. 246, 247. Κουρι. ΑΙεκ. τὲς βα- 

σιλέας τῶν Χετ]αίων) τες βασιλεῖς Χρή αιων 44. τῆς βασιλεῖς τῶν 

Χετΐαιων ςό, 64. γ45) 82, 93, 108, 1105) 1215» 134» 144} 1ςθ, 236, 242, 

243, 244γ24Κ, 246, 247. Ποπιρῖ. ΑΙ4. στ. Νίς.υ καὶ τὰς βασιλ. 

ΑἰγύπἼου] λ τοὺς βασιλεας 445γ71. χῶϊ τες βασιλεῖς Αἰγυπἧου ςό, 

64. 74. 93. 1085) 110») 121) 134») 144) 1ς8, 236, 242, 243, 244532455 

“46, 24). Οοπιρί. ΑἸ4. (αι. Νίς. καὶ τες βασιλεις τῶν Αἰγυπήιων 
82. Αι. :. Απῃ. Ἐά, τῇ ἐλθεῖν] α τῷ. ΧΙ, 44) 7γ4. τού, 120, 121) 
134.) 144) 236, 242, 244. (41. Νίο. τῇ ἐλϑεῖν ἐφ᾽ ἡμᾶς}  Ἄτηι. 1. 
Ἄπη. ΕἘὰά. ἐφ᾽ ἡμᾶς] προς ἡμᾶς ςό, 246. 

ΨΙΙ. Καὶ ἀνέςησαν] α καὶ Θεοτρ. ἐν τῷ σκότει] -Ἐ- ηδὴ δια- 

φωσκχοντος 19, 93, 1οθ, 1ς8. ἐν τῇ γυχτὶ ϑ8[αν. Οἴἶτορ. καὶ ἐγκᾶ- 

τίλιπον] καὶ ἐγκαΐελιπαν 11, ςς. καὶ ἐγκαἤελειπον το) 24ς. κλ χῶι 
Ὁ3. καὶ εγκαϊελειπᾶν 121. καὶ καελιπον 456,42. τας σκηνῶς 
αὐτῶν] τὴν σκηνὴν αὐΐων 24ς.- αὐτῶν 15] ἑαυτῶν (ἢς ἰπ8.4) Αἴεχ. 
καὶ τὲς ἵππους αὐτῶν] τες ἵππους 44. κα 1:8, 24ς. καὶ τὰς ὄνους 
αὐτῶν] τας ονδς 44. ἐν τῇ παρεμθολῃ], α 246. ἐν τῇ ταρεμδ. 
ὥς ἐςι} ὡς εςὶν ἐν τῇ παρεμβολῇ 64. ως ἦσαν ἐν τὴ πιαρεμβδολη: 93; 
τοϑ.. Οοηρὶ. ὥς ἐφὶν ἐν τῇ ἢ παρεμδολῇ ὦ ὡς ἦσαν ΑΙά. ἔς, πἰῆ καὶ ὡς 

ὥς ἐςι] ὡς ἦσαν ΧΙ, 44, ς2, 74) 92, τού, 120, 
21, 123) 134) 144) 236, 242, 24ς. (αἵ. Νίς. Ατη]. τ. Ασπη. Ἐά. 

Ὁ οῖρ. δῖαν. Μοίᾳ. ὡς εἰσὶν Οοὐδχ ὅγτ. Ῥατῖί, καὶ ἔφυγον] -ἰ- Συ- 

89. 19. Ἔ οἱ Συροι 93, 1οϑ. αὐτοὶ δὲ ἔφυγον δῖαν. Οἰἶτορ. καὶ 
ἔφυγον δτο. 4 ἔπ. οοη,.] καὶ ἔφυγον σῶοι ἀπο Οὐάϊςε5 ϑογρῖ. πρὸς 
τὴν ψυχὴν ἑαυτῶν] καῖα τας ψυχας αὐΐων 19, 93, το8. Οοπιρ!. ψυ- 
χῆς χάριν ἑαυτῶν δίαν. ἑαυτῶν] αὐτῶν 242. (αἴ. ΝΊο. 

ΨΙΠ. Καὶ εἰσηλϑον] καὶ λίθον 10, 449 93. 1το8. ΟοπηρΙ. οἱ 
λεπροὶ ὅτοι] τῇ εἰς τα σκηνωματα 19, 93. 108. κα ὅ5τὸὶ 64, 247. 

Απῃ. 1. Απη. Ἐά, - ἕως μέρες τῆς παρεμθ. ] ἕως μέσου τῆς παρεμῶ. 
δἷαν. - εἰς σκηνὴν μίαν) εως σκηνώμια ἐν 19. Οὐοπιρί. εἰς σκηνωμα ἐν 

93, το. καὶ ἔφαγον] α καὶ Ατη). 1. καὶ ἦραν ἐκεῖϑεν καὶ 

καὶ ἐπορεύϑησαν τ] καὶ ἀπῆλθον καὶ καεκρυψαν 
Ἤ και καἼεκρυψαν τς8. Ὁ καὶ ἐκρυψαν 247. 

((οέεχ ὅτ. Ῥατῆ. τὰ 5) ΑἸεχ, δ[ὰν. Μοΐᾳ. καὶ ἐπορεύϑησαν--- 

ἔχεῖϑεν] καὶ ἦλθον καὶ ὶ ἐπορεύϑησαν καὶ ὶ ἔκρυψαν καὶ ὶ ἐπέξρεψαν Ατγηι. 1. 

Ἀπ. Ἑά. τπυορευϑέντες ἔκρυψαν καὶ πάλιν ἐπέςρεψαν 8ιαν. Οῇτορ. 
καὶ ὶ ἐπέςρεψαν ὅς. δὰ ἔπη. ςοπ,.] καὶ , κατεκρυψαν 44, 71. καὶ ἐπί- 

ξρεψαν ἐκεῖθεν] καὶ ἐπιςρεψαῦἶες οἱ λεπροι τοι το, 93, τοϑ. Οομηρὶ. 
α ἐκειϑὲν ς2, ας) 64) 745 82, τού, 110, 120, 121») 1349 144, 1ς8, 436, 

νι Φή2, 244, 246, 247. ΑΙά. ΑἸεχ. (αἴ. Νίς. Οδογρ. δῖαν. Μίοίᾳ. α 244. 

καὶ εἰσῆλθον] α 19. 246. κα χαὶ 93, τοϑ. (οιρὶ. Θεοῦ. καὶ εἰσηλ- 

ϑωσαν 24ς. καὶ ἕλαξον ἄς. δὰ ἤἥη. ςοῃ.7 εἰ ἐπα ,“ηλον συξεεη- 

ες αὐεομάεγμπι. Ψαὶσ. καὶ ἔλαθον ἐκεῖϑεν] καὶ ἐλάθον αρσιν αὐτῶν 
19,93, το8. Ἐ αρσιν τς8. καὶ ἐπορεύϑησαν 29] και ὐυλνω 19) 
935 1οβ. Οὐοπιρί. α ϑίαν. Οἰἴἶζορ. 

ΙΧ. Καὶ εἶπεν ἀνὴρ] καὶ εἰπὸν οἱ λεπροιεχαςος 19, 93, τοϑ. ̓ Θοπηρί. 
καὶ εἰπὰν ἀνὴρ ῶ24ς. -ἰ ἕκαςος ϑίαν. Οἴτορ. Οὐχ, ὅτως] εχ ὡς 

Ἷ 4 

'φιν ὑμῖν 10) 185 

- Καὶ ἀνέςη ὁ βασιλεὺς νυχτὸς, χαὶ εἶπε πρὸς τὰς “παῖδας αὐτῷ, 

ε6, χ46. Οὐχ ὅτως μεῖς ποιδμεν} τι ὅτως ἡμεῖς τῆοιημεν σημερον 

19» 93» τοϑ. Οοπιρὶ. οὐχ, ὅτως ἐςὶν ὃ ἡμεῖς ποιξᾶμεν Ἀπ. 1. Ατἴπ,. 

Ἑὰ. Ἐ σήμερον Οεοτρ. οὐκ ἀγαϑὸν ἡμεῖς ποιξμεν σήμερον ϑιαν. 

Οἴἶτορ. ποι γέ ζαείπιως Ἅαϊρ. ποιέμεν} ποιωμεν 236. ποιωμεϑα 
ΠΙΩΝ ἡ ἡμέρα--εὐαγ]ελίας ἐςὶ] ἡ ἡμέρα εὐλόγηκι ἐςι 2347. ἣ 

ἡμέρα αὑτὴ} ρτατηῖτς, καὶ 19, 93, τοϑ. Οοπιρί. ἡ ἡμέρα γὰρ αὕτη 
8ιαν. Οὔτορ. εὐαγ[ελίας ἐς] ευαγίελισμει ἐξι 10, 93» 108. (οπηρὶ. 
ἐπαγίελιας ες! 242. καὶ ἡμεῖς} κα καὶ Ατπ. 1. Ατηι. Εά, ἡμεῖς δὲ 
8[αν. Μοίᾳ. καὶ μένομεν] και μενέμεν 93, 1ο8. καὶ μενωμεν τοῦ, 
(134. σοττ.) 242. ς (οάϊςεβ δεγρὶ!. καὶ εἰ μένομεν Θεοτρ. 8[Αν. Οἰτορ. 
ἕως φωτὸς] ὡς φωτος γά. 
(ε8 ϑεγρίὶ. τὸ πρωΐ] α τῷἪ 44, 236, 242. τῷ τρωΐ 64. ΑἸά. καὶ 
εὑρήσομεν} καὶ ευρησωμεν 93, τού, 24ς. καὶ εὑρήσ΄. ἀνομ.} {εϊοεὶς 
σγρμόηηγ (Αττα. Ἑά. τπᾶγρ.) Ψ α]ρ. εὑρήσει ἡμᾶς ἀνομία ϑ(αν. Οἴτορ. 
ἀνομίαν) αδικιαν 19, 93. 1τοϑ. Οοπιρὶ. ἐν ἀνομίᾳ ς Οοάΐςεβ ϑετρί, 
καὶ νῦν δεῦρο] νῦν ἔλϑωμεν δῖαν. Οἰἕτορ. καὶ νῦν ἔλϑωμεν ϑ8ίαν. Μοί. 
καὶ νῦν δεῦρο, καὶ εἰσέλθωμεν] νυν εν τπτορευϑωμεν το, 93. 108. Οοπιρὶ. 
καὶ νυν. εἰσελϑωμεν 44. κ24ς. ἀλλὰ νῦν ἔλθωμεν εἰσέλθωμεν Ατη. 1. 
Αται. Ἑά. δεῦρο] δεῦτε Θεογρ. καὶ εἰσέλϑωμεν] εἰσελϑομεν τοῦ. 
α καὶ ϑ8ῖαν. Οἴἶτορ. : 

Χ, Καὶ εἰσῆλθον] -ξ- οἱ λεπροι τθ, 93, 108. 

«πόλεως αὶ οὔπὶ ἱπτοττηδά. 71. πρὸς τὴν τούλην] εἰς τὴν τουλὴν 93» 

τοϑ. (ὐομηρί. πρὸς τῇ πυλῇ 122. τῆς πόλεως] -ξ- καὶ εκαλεσᾶν 
τοὺς ςρατιωτας τὴς πολεως το. Ἔ εδάδι, οὐπὶ ςράτηγας ῥΓῸ φβατιω- 
τας 935 108. καὶ ὠνήγ. αὐτ. λέγοντες] καὶ εἰπὸν 44. ἘΕἰσῆλ- 

ϑομεν} ργαπηῖτ, καὶ 36. (αἱ. Νῖο. καὶ ἰδὲ} ἰδὲ Ατηι. τ. Απη. 

Καὶ εἰσηλϑον---τῆς 

ἘΔ. οὐκ ἔριν] οὐκ ἥν 93, τοΒ. (ὐοπιρὶ. Θεογρ. δῖαν. Μοῖ. ἐκεῖ 

ἀνὴρ} αὶ ἔχει 445) 1:8. ΤΥ. ὅ4, 246, 247. λανηρ 82. καὶ φωνὴ 

ἀνθρώπου) 8δὲ Φώνη ἀνϑρωπου: 19, 93. 108. Οομρὶ. ϑῖαν. Οἴτοσ. 
α και 82. καὶ οὐ φωνὴ ἀνθρώπου Απτι. τ. Αττη. Ἑ4. μὴ φωνὴ ἀν- 
ϑρώπου 8ῖαν. Μοίφ. ὅτι εἰ μὴ] κα οτι 44. πλὴν μόνον Ατηη. 1. 
Απῇ. Ἐά. αλλὼ μόνον Οεοτρ. δ53αν. ὅτι εἰ μὴ ἵππος δεδεμένο,] 
ὥλλ᾽ ἢ ἱππὸς δεδεμιενος το, 937) το8. ΟΟΠΡΡΙ. ἵππος δεδὲμ.]} ἵπποι 
δεδεμένοι Ατπ. 1. Ατπ). Εά. θογρ. ὅ8]αν. καὶ ὄνος] -Ὁ διδεμενος, “; 
19) 93», 108, 123, 247. Οοηρ]. Αἰεχ. καὶ ὄνοι δεδεμένοι Απη. 1. 
Αἴτὰ. Εἀά. καὶ ὄνοι ϑ8ῖαν. καὶ ὄνος ὅζτο. δὰ ἔπ. οοπι.] καὶ σκηναὶ 

«αἱ ὄνοι αὐτῶν ὡς εἰσί. Οεοτρ. καὶ αἱ σχηναὶ αὐτῶν] α αἱ ΧΙ. 10. 

44) 74, τού, 1οϑ, 134, 144. τ1ς8, 226, 247. (ὐοπηρί. καὶ σχῆνᾶι ἂν- 

τῶν (εοιπὶ καὶ (Ὀρτὰ ̓ ϊη. πη. τε.) 242. 

ΧΙ. ἐδόησαν οἱ ϑυρωροὶ] εκαλεσαν τες ϑυρωρες 19,93» 108. Οοπιρΐ. 
καὶ ἀνήγίειλαν] και αναγίελλεσιν 19, τοϑ. ΟΟΠρΡ]. καὶ ἀγαγίελἑσιν 
93. ἔσω] α 64, 93, τοϑ, 24ς. ΑΙά. 

ΧΙῚΙ, Καὶ αἀνέςη] καὶ εἐςὴ 11. γυκτὸς} α 19, 93, 108. αὐτὸς 
Θεοῖς... τοὺς παῖδας αὐτῇ} τοῖς παισὶν αυτῇ το, 64, 93» 108, 123. 

Οὐοπιρὶ. ΑἸ4. τες αὐταε παῖδας 242. ᾿Αναγίελῶ δὴ] αναγίειλω δὴ 

ΠΠΙ. απαγίελω τ9, τοϑ. Οοπερί. απαγίειλω 93. λ δὴ Οοάεχ 857. 
Ῥα(. Ατπ. τ. Ατπν. Ἐά, ᾿Ανὰάγί, δὴ μῦν} ἄναγί. δὴ ὑμῖν νὺν ϑ|Αν, 

Οἴτορ. ἢς, ἢπε δὴ, δἷλν. Μοίᾳ. ἃ ἐποίησεν ὑμῖν) ἃ ἃ τπεποιηκα- 

ἃ ἐποιήσαν ἡμῖν τό. Ατπι. τ. Αγπὶ. Εά, Οεοτ. 
δῖαν. α 71. ἃ πεποιηκασιν ἡμῖν 93. (Ομ. α ὕμιν 242. 

᾿μεέρον δῆ 5: βαθεῖ πὶ κς Οϑάεχ ϑγυγ. Ῥατ, φεὶα ὕεοτίαι ποὐὶς Ὕυ]ς. 

Συρία] οἱ Συροι 195) 93, 108. Οοπιρ]. Οεὺγρ. οἱ ̓ Ασύριοι Ατπι. 1: 

᾿ ω ν δ 

θ Ἐπ ἀουννΝ ἀν Ἔν ἐΎΡΡΣ ᾿ 

ἕως φωτὸς τῷ πρωΐ] φωτὸς τοπρωΐ ς Οοάϊ-᾿ 

ΚΕΦ, γῃ, 

ΠΡΗΝ 



ΜᾺ 

᾿ 14. 

18; 

16. 

7: 

18. 

10. 

δ, 

..}} ω 

Ἐκ της πόλχης- Οοὐεχκ ὅγγ, Ῥαγιί... 

ἴσαντι 93) 108. κα πρὸς Οοπρὶ. 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ: 
ΚΈΦ. ΚΠ. “εὖ 

φῳαρεμξολῆς χαὶ ἐχρύξησὰν ἐν τῷ ἀγρῷ, λέγόντες. ὁτ; ἐξελεύ ἐχ τῆς πόλει ὶ σὺλΞ: σρεμ χὶ ἐχρυξη " τῷ ἄγρω, λεέγόντες, Οτι ἐξελεύσονται ἐκ τῆς “πόλεως, χαὶ σὺλξ 
᾽’ .ΞΦΞΊΝ ρ “ὠς 9 ͵ 9 ᾽’ Η 3" μ᾿ 2 “Ὁ ληψόμενα αὐτὰς ζῶντας, χαὶ εἰς τὴν πόλιν εἰσελευσόμεϑα. Καὶ ἀπεχρίϑη εἷς τῶν παίδων αὐτὸ 

Ν ΨῬ ΄ ΄ ἰων [ν οὐ ε . δ᾽ 2 καὶ εἰπε, Λαξδέτωσαν δὴ πέντε τῶν ἵππων τῶν ὑπολελειμμένων οἵ χοπελείφϑησαν ὧδε, ἰδ εἰσι πρὸς 
ρ Ν 9) 3 Ν᾿ ν 2 ρ ἝΝ 3 “ ι “,ΟΝ 247 Ν  » , 3 αν τὸ ὥληϑος Ἰσραὴλ τὸ ἐχλεῖπον, χαὶ ἀποφελδμεν ἐκεῖ χαὶ ὀψύμεϑα. Καὶ ἔλαξον δύο ἔτι-- 

΄ “ 2 ), “Ζ “ ΄ ΄ δορὰ : ξάτας ἵππων" χαὶ ἀπέςειλεν ὃ βασιλεὺς Ἰσραὴλ ἀπίσω τῇ βασιλέως Συρίας, λέγων, Δεῦτε, χαὶ 
ἴδ᾽ μΝ Κ ΝΨψ 3 ὯΝ 3 7 9 "᾿" Ψ οὐ) δά ςπ, ϑ9ΦΕΈΝ φ ξ {ΣΝ ΄ ε ᾽’ : ἴδετε. Καὶ ἐπορεύϑησαν ὀπίσω αὐτῶν ἕως. τῇ ᾿Ιορδάγου' χαὶ ἰδὲ πτᾶσα ἡ ὁδὸς τολήρης ἱματίων 

Ν Θ᾿. Μ,»5ς ᾽ 3 ἰωὐ ρ»" 2 ΝΣ 2 ε . »7 ἄχ! σχευὼν ὧν ἐῤῥιίψε Συρία ἐν τῷ ϑαμδεῖσϑαι αὐτός" χαὶ ἐπέςρεψαν οἱ ἄγ[ελοι χαὶ ἀνήγ[ελαν 
ἴω », ν Ξῳφ ς ΝΕ “΄ 3 σῷ βασιλεῖ. Καὶ ἐξῆλθεν ὁ λαὸς χαὶ διήρπασαν τὴν ππαρεμξολὴν Συρίας" καὶ ἐγένετο μέτρον 

΄ ΄ ες" , ΄’΄ ἰδ ΄ ἉΗ σεμιδάλεως σίχλου, κατὰ τὸ ῥῆμα Κύριε, χαὶ δίμετρον χριϑῶν σίκλου. Καὶ ὁ βασιλεὺς κατέ- 
. ’΄ ’ [ω Ν, 3 ρ ρ ΄ ῪΗς Ἡρ ’΄ 

φησε τὸν τριςάτην ἐφ᾽ ὃν ὁ βασιλεὺς ἐπανεπαύετο τῇ χειρὶ αὐτϑ ἐπὶ τῆς πούλης" καὶ συνεπάτη- 
; ΝΣ ε Ν, 9 ἰϑὲ ’ Ἀν, 9. “ 9 ΄ ᾿ εν»Ἤ [ον ἰδ ὧι Φ ΄ 3 

σεν ἄυτον ὁ λᾳᾷος ἐν τὴ πσυλῃ, χα! ἀπέσϑανε χαϑὰ ἐλάλησεν ὁ ἄνϑρωπος τὰ Θεδ, ὃς ἐλαλῆσεν ἐν 
ἴω ΄-ς » 9 » Ν ϑ 2 : τῷ χαταξῆναι τὸν ἄγί[ελον πρὸς αὐτόν. Καὶ ἐγένετο χαϑα ἐλάλησεν Ἑλισαιὲ πρὸς τὸν βασι- 

λέ, λέγων, Δίμετρον χριϑῆς σίκλε χαὶ μέτρον σεμιδάλεως σίκλου" χαὶ ἕςαι ὡς ἡ ὥρα, αὔριον ἐν 
΄Ὁ" ’ ΄ Ν, 9 ,΄ ε ’ “ςς Ν Ν 3 Ἧ ΄ Λ ρ 

τῇ πύλῃ Σαμαρείας. Καὶ ἀπεκρίθη ὁ τριςάτης τῷ Ἑλισαιὲ, χαὶ εἶπεν, ᾿Ιδὲ Κύριος ποιεῖ καῖα- 

Ἄττῃ. Ἑα. Συρίοι 5[αν. 

ϑίαν. 

τπαεινῶμεν ἡμεῖς} τοεινῶντες ἔσμεν Οεοτρ. 
ἡμεῖς] καὶ ἡμεῖς, οὐπὶ καὶ ἱπίεγ ὕηοοβ, ΑἸεχ. καὶ ἐξηλ- 

αν] και εζηλθον 747) 93», τού, 123, 134») 144, τς8, 236, 242, 243, 
244,.24ς,246, 247. Οοπιρὶ. ΑἸά. Αἰεκ. (δὲ. Νὶς. α καὶ ϑίδν. Οἴἶγορ. 
καὶ ἐκρύξησαν ἐν τῷ ἀγρῷ} κρυθηναι ἐν αγρω το, 93» 1ο8. ΟΟμπιρὶ. 
ἐχρύξησαν] ἐνεκρυθησαν 442. Ὅτι ἐξελεύσονται] αὶ οτι τ9, 93. 108. 
Οοπιρ. ἐκτῆς πόλεως] ἐκ τῆς γῆς 111, 24ς.κΚ ἀπὸ τῆς πολεὼς 74. 
ἐκ- τῆς: πὸ ] συλληψόμεϑα) συλληψωμεϑα 24ς. 
καὶ εἰς ὅζς. δὰ βῃ. οοη).} καὶ εἰσελευσομεϑα εἰς τὴν πολιν 93, 1ο8. 
Οὐοιηρὶ. εἰσελευσόμεϑα ] εἰσελευσωμεϑα 24ς. -Ἐ και ἐξελευσόμεϑα 
(Οοάεχ ὅγγ. Ῥαπῖ, (Ὁ ---} ΑἸεχ. Δ πη. Ἐά. 

ΧΙΙ. Καὶ ὀπεχρίϑη} Και ἀποχριϑεις 64. ΑἸά. δῖαν. Οἴἶεορ. 
“ φῳ ͵ 2. “ ᾽ “ ͵ 24. Ὁ 
τῶν ταΐδων αὐτῷ} των τσαιδαριων αὐτῷ τοϑ. ἐκ τῶν παίδων αὐτὰ 

Ἅπας. τ. Απη. ἘΔ. Οεογρ. δἷδν. καὶ εἶπε] λεγων 10, 93, ιο8. 
Λαξέτωσαν δὴ] α δὴ το. ΑΙεχ. Απῃ. τ. 

Απῃ. ΕἘά. στοέντε] τταΐες 111. τόνε τῶν ἵππων] ἐκ των ἐππὼν 
93. ὥεντε ἀπὸ τῶν ἱππὼν 158, 247. (οὐχ ϑγγ. Ῥαγ . ΑἸεχ. Οεογρ. 

δίαν. Οἶτορ. τοΐντε ἔκ τῶν ἵππων Ατηι. 1. Ασῃη. Εά. φμέησες ἐφμος 

νυ. πέντε τῶν ἵππων--τὸ ἐκλεῖπον] εκ τῶν ὑππὼν τῶν ὑπολελει- 

Οομρὶ. α καὶ 64. ΑΙά. 

᾿μένων (Ής) ἐνταυϑα πεῖε των καϊαλειφϑεντων ἐν παντι Ἰσραὴλ απὸ 
των ἐκλειπόντων 10. τδντε τῶν ἵππὼν τῶν ὑπολελ.] τῶν ἱππὼν τῶν 
υπολελειμμένων ἐνταυϑα τξεντε 93, 1το8. (οπιρί. οἱ καελείφϑησαν 
---αλῆϑος Ἰσραὴλ] οἵ καϊελείφϑησαν ὠπὸ παντὸς τὰ τολήϑες Ἰσραὴλ 
Ατη. 1. Ασῃ. Εά. οἱ καϊελείφϑησαν ὧδε] των καταλειφϑεντων 93» 
1ο8. τῶν κατελειφϑέντων ἐν παντὶ Ἰσραὴλ ἀπὸ τῶν ἐκλειπόντων 
Οοτηρί. ἰδέ εἰσι] αὶ 93, τοϑ. ἰδὲ γὰρ εἰσὶ ϑίαν. Οἶτος. ἰδέ 
εἰσι---τὸ ἐκλεῖπον] αὶ συν ἰηϊειτηθά, 24... τρὸς τᾶν τὸ τολῆϑος] ἂν 

τὸ ἐκλεῖπον) απὸ τῶν ἐκλειποντὼν 

καὶ ὠποςελᾶμεν ἐκεῖ] και αποςελω- 
καὶ ὀψόμεϑα] και οψωμεϑα 10. 

ὁ βα- 

93, τοϑ8. τὸ ἐλλίπον (ΟὨΙΡΙ. 

μὲν 19. κ ἔχει 93) 108. Οομπρὶ. 

αἡς. 
ΧΡΥ. ϑύο ἐπιξάτας] δυο αναβαΐας το, 93, τοϑ. Οομρρὶ. 

: σιλεὺς Ἰσραὴλ] α Ἰσραηλ 445 71. ΑΙεχ. Απη. τ. Ασπι, Εάψς ὀπίσω 

σαι πλήρεις Οεογς. 

τοῦ βασιλέως Συρίας} οπισω Συριας 19. οπίσὼω τῇ λᾶξ. Συριᾶς 44. 

οπισω τῆς Συριας 93. τοῦ. ΟΟτΡ!. Δεῦτε) τορευϑητε 19, 93, 1οϑ, 
24ς. Οομηρ. καὶ ἴδετε] α ΧΙ, ξ, 71) 74) 92) τοῦ, 119) 120, 121; 
134, 144, 436, 442. (αἴ. Νῖς. 

ΧΥ. ὀπίσω αὐτῶν] οπισω αὐτῇ ΧΙ, 44) 745 τού, 120, 1215 134, 

144, 442, 446. Αἰά. Οαἴ. Νίς. πᾶσα ἡ ὁδὸς τυλήρης] αἱ ὁδοὶ ττᾶ- 
πλήρης] πλήρης ἦν Αται. τ. Αγ. Ἐά, ἱμα- 

τίων] ἱματισμου 93, τοϑ, Οοτρ. ὧν ἔῤῥιψε) ραν 55. ὧν εβ- 

ριψαν 93» το. Οοπλρί. ὧν ἀπερρεψε. 143. ἔῤῥιν ε Συρία ] ἔῤῥιψαν 

οἱ ̓ Ασύριοι ΔΙΠΊ. 1. Ἀπη. Ἑά. Οεοῖρ.. ἔῤῥεψαν θ0ι Σύριοι ϑίαν. ; Συ- 

ία] οἱ Συροι 93, το8. Οὐτρ!. ἐν τῷ ϑαμδεῖσθεῳ αὐτας} ὅτε ἔϑαμ»- 

ἔῶντο αὐτὲς Θεο. αὐτὰς] ἑαυτὰς Απι. τ. πῃ. 4. καὶ ἐπέ- 

ςρεψαν} καὶ ἀπερρεψαν τοΒ, 247. (Ὀμπρὶ. ΑΙἸά. καὶ νυπερρεψαν 1 23. 

καὶ ἀνήγίειλαν] καὶ εἰπὸν 19, 1ο8. χῷι ἀπηγίερλαν 93, -᾿ τῶτο 

δίδν. Οἴτορ. τῷ βασιλεῖ] - Ἰσρᾳηλ 10, ςό, 82) 43. 108, 243» 

24ς, 246, 247. ΑΙά. ᾿ : 

ΧΥΙ. ὁ λαὸς] -Ἑ ἐκ τῆς πολεὼως 19» 93:- τ 71ης πόλεῳς τοϑ. 

᾿Ὧ, διήρπασᾳν] καὶ διυρπασεν 11, ΠΙ, 44), κα 5, 6, 93,),244.246. χα! 

ἡρπασᾷν το. καὶ ἡρπάσᾷν 108. καὶ διηρπαζον 242.. τὴν ταρεμῶρ- 

Οὔἴτος. 

λὴν] τὴν πασαν τσαρεμξολην 64. ΑἸά. πάσας τὰς παρεμβολὼς ϑἷαν. 
Συρίας] ρταεηλ. τῆς 9. σίκλε 19] σιτλε 7γ4. σίκλε 

ἑνὸς ἀργυρίου Αττη. τ. ΑΥῃι. ΕΔ. σίκλου ἑνὸς Οδογρ. δῖαν. κατᾷ 
τὸ ῥῆμα ἄς. δὰ ἤη. ςοιη.1 καὶ διμετρον κριϑων σίκλου καΐα τὸ ρημα 
Κυριου ΧΙ, 44) ξς» 64») 74) 92) 1109) 121) 1235) 1347 144, 148, 436, ἘΠῚ 
242. ΑἸά. ΑΙεχ.. (δἵ. Νίο. ἢς, πῇ καὶ τὸ δίμετρον, τού. ἢς, π] ἢ δὴη- 
μέτρον, 24ς. καὶ δυο μετρὰ κριϑὲς σίκλου καΐα τὸν λογον Κυριου ον 
ἐλαλησεν Ἐλισσαιοῦ 19. και δυο μέτρα χριϑὴς σικλου καΐα τον λογον 

Κυριου ὃν ἐλαλησεν Ἐλισ. 93» το8. ἔς, ἔπε ὃν ἐλάλ. ᾽Ελισ. (σαηηρί. 
καὶ δύο μέτρα κριϑὼν σίκλου κατὰ τὸ βῆμα Κυρίου Αττυ. τ. ΔΑττη. Ἐά. 
Οεογ. δῖαν. κριϑῶν] κριϑης 8. σίκλου υ]:.} 1- καῖα τὸ ρημα 

Κυριπ 71) 120, 243) 244. τ᾿ τἀ Ὁ 
ΧΨῚΙ. κατέςησε] -᾿ ἐπὶ τῆς τυλῆς 10, 93) τοϑ8. (οπιρὶ. (ΑΙ πη. 

ἘΔ. πιᾶγρ.) μετέξησε 71. τὸν τριφάτην] α τὸν 242Φ. ἐφ᾽ ὃν--' 
χειρὶ αὐτῇ] ἐφ᾽ ὃ τῇ χειρὶ ὁ βασιλεὺς ἐπανεπαύετο ϑῖἀν. Μοῇ. ἐφ᾽ 
ὃν ὁ βασιλεὺς] α ὁ βασιλεὺς το, 71»).93, το, 123. Οοπρὶ. (8ι. Νῖς. 
ἐπανεπανετο) ἐπαναπανεται 121, 24ς. επανέπαυσατο 1:8. ὧνγῇ- 
πᾶνετο 24). ἀνεπαύσατο Οαϊ. ΝΙς, 

ΧΙ, 44» τς» 64) 74. 92) τού, 120, 121) 123») [34) 1445 158, 536, 242, 
243, 244, 24ς. ΑἸά. ΑΙεχ. Οδι. Νίς. ἐπι τὰς χείρας αὐΐε το. ἐπι 
τῆν χείρα ἄντὰ 82. ἐπὶ τῆς χείρος αὐΐς 93, το8, 247. Οοἰπρὶ. ἐκὶ 

τῆς τούλης] α δῖος 19, 93, 1ο8. (πρὶ. ἐν ταῖς τυλαῖς δῖαν. συ» 

εἐπάτησεν αὐτὸν] καϊεπατησεν αὐτὸν 19. ΟΟπρ. κατεπάτησαν αὐτὸν 

93. 1.8. συνεπατῆσαν αὖον 247. αὐτὸν ὁ λαὸς] ὃ λᾶος αντὸν 44. 

ἐν τῇ πύλῃ] ἐπι τῆς συλης ΧΙ, 44) ςς, 64, 71, 7459 82, τού, 120, 121, Ἀπ 
123) 1345) 236, 243, 24) 247. Οὐπιρὶ. ΑΙ4. ΑἸεχ, (αἵ, Νὶρ. ὦ 19, 
93, 108. ἐπὶ τυλῆς 119. παρὰ τῇ τύλῃ τς Οοάϊςε8 δεγρὶ. καὶ 
ἀπίϑανε! κα 52, γ4,. 929,9 τού, 119, 120, 121) 124, 436. Οἱϊ. Νίς. 
καϑὰ ἐλάλησεν] καϑως ἐλαλησεν 19, 93, 108, 123), 18, Οοπιρὶ. ΑἸεχ. 
Ἔ αὐτὸν γ4ᾳ. , ὃς ἐλάλησεν] λέγων πρὸς τὸν βασιλέα ϑίαν. Οἴτορ. 
ἐν τῷ καϊαξῆναι τὸν ὥγίελον] ὡς ὁ ἄγίελος κατέξη ΟΘεοτρ. ϑίαν. Μοίῃ. 
καταξῆναι!]) αναξηναι 10. 

ΧΥΤΪΠ. καϑὰ ἐλάλησεν) καϑὼς ἐλάλησεν τς8,24). ΑἸΙεχ. λέ- 
γων}] "243. Δίμετρον] μετρον 93. Δίμετρον---σίκλε 29] μέτρον 
σεμιδαλεως σικλου καὶ μέτρον κριϑὼν σίκλου 14. ἢς, σμπλ μετρων ργῸ 
μέτρον 2) 1οϑ. μέτρον σεμιδάλεως σίκλε χαὶ δύο μέτρῳ κριϑῶν σίκλε 
Οοηρ. δΔίμετρον κριϑῆς σίκλου] δύο μέτρα᾽ κριϑῆς σίκλε ἑνὸς ἔσοκο 
ται Ασα. Ἐά. ὅσ, οπιῆο ἔσονται, τη. 1. Οθογρ.. ϑἷδν. κριϑῆ.] 

κριϑων ΧΙν 44) 74. 92, τού, 119») 120, 121) 134) 144) 243) 244. 
χριϑὴς σίκλου] σρκλου κριϑων 236, 242. (Αἵ. Νίο. μέτρον] δέμιετρον 

1 ς8. καὶ ἔςα!] ἐγαι αυρίον 19. Οοπιρὶ. κα καὶ ςό, 92, 110, 123» 

χῴ4, 236, 246, 246. (δι. Νίς. καὶ μετρον κριϑὼν ἐξα! αὐριον 93. 
χαι ἐξαι ἄνριον τιοᾶβ. καὶ ἔξαι--αὔριον] αὔριον ὡς ἡ ὥρα, Ατηι. κ. 
Απῃ. ἘΔ. καὶ ἔγαι ὡς ἡ ὡρα)] ὡς αὕτη ἡ ὥρα Οεοτρ. ϑ8ῖαν. Μοίᾳ. 
ἔγαι γὰρ εἶπεν ὡς ἐν ταύτῃ ὥρᾳ 8ῖαν. Οβτος. ὡὌς ἡ ὥρα] ὡς ἡ ὡρᾳ 

244,.24..,. 247. ΑΙά. ΑΙεχ. ὠὡσει ὡρῶ αὕτη 93.) τιο6. εν τὴ ὡρα αὐτὴ 
148. ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη Οομιρί. ἢ ὥρα] ἡ ἡμερα 111. αὔριον] 
α Βῖο 19, 93. 108. ΟΟηλρί. ἐν τῇ τούλῃ] ἐν τῇ πόλει (αἵ. Νίο. . 

ΧΙΣ. τῷ Ἑλισαιὲ] τῳ ἀνϑρωπῳ τε Θες 935 108. ΟΟαΡΙ. τῳ αν- 
ϑρῳπῳ τὸ Θε Ελιφσαιε (ουπὶ Ἑλεσσαιε Τα Ὁ --- Οοίεχ ὅγζ. Ῥαγ, 

καὶ εἶπεν) λέγων 44. 

τῇ χειρὶ αὐτῷ] ῥταιηϊι. ἐπὶ .- 

ἢ 

Ἰδὰ Κύριος ποιεῖ} καὶ ἐαν ὁ Κυριος τοοιηῃσιν 7), ΄ 

{4 

αὕτη ΧΙ, τ9, 44» 55. 46, 64, 71, τοϑ, 110, 121, 134, 144, 436, 48), - (τ, 4 

΄, 

Ν ἐξ. ἢ 

--ακε ἘΞ ἴᾳ 
“ ἘΠ Ἐν " 

ΓῚ 

ΒῚ 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ. 

ΚΕΦ, γῃ, 

βάχτας ἐν τῷ ὅρανῷ, μὴ ἔςαι τὸ ῥῆμα τᾶτο; καὶ εἶπεν. Ἑλισαιὲ, Ἰδὲ ὕψει τοῖς ὀφθαλμοῖς σου, 

χαὶ ἐχεῖϑεν οὐ μὴ φάγῃ. Καὶ ἐγένετο ὅτως, χαὶ συνεπάτησαν αὐτὸν ὁ λαὸς ἐν τὴ πύλῃ, χαὶ 50. 

ἀπέσϑανε. 
ΚΕΦ, 
ὙΠ, 

ΚΑῚ Ἑλισαιὲ ἐλάλησε πρὸς τὴν Ὑυναιχᾶ; ἧς ἐζωπύρησε τὸν υἱὸν, λέγων, ᾿Ανάςηϑι χαὶ τευρὺ σὺ ι. 

χαὶ ὃ οἶχός σου; χαὶ ταροΐχει ὃ ἐὰν παροιχήσῃς, ὅτι χέχληχε Κύριος λιμὸν ἐπὶ τὴν γῆν, χαί γε 
ἦλϑεν ἐπὶ τὴν γῆν ἑπ]ὰ ἔτη. Καὶ ἀνέςη ἡ γυνὴ, καὶ ἐποίησε χατὰ τὸ ῥῆμα Ἑλισαιὲ χαὶ αὐτὴ 5. 

χαὶ δ' οἶχος αὐτῆς, χαὶ πταρῴχει ἐν γῇ ἀλλοφύλων ἑπ]ὰ ἔτη. Καὶ ἐγένετο μετὰ τὸ τέλος τῶν 4. 
ἑπ]ὰ ἐτῶν, χαὶ ἐπέςρεψεν ἡ γυνὴ ἐκ γῆς ἀλλοφύλων εἰς τὴν πόλιν, χαὶ ἦλϑε βοῆσαι πρὸς τὸν 

βασιλέα “περὶ τῇ οἴχου ἑαυτῆς χαὶ ππερὶ τῶν ἀγρῶν αὐτῆς. Καὶ ὁ βασιλεὺς ἐλάλει πρὸς Γιεζὶ 4. 

τὸ παιδάριον Ἑλισαιὲ τῇ ἀνϑρώπε τῇ Θεξ, λέγων, Διήγησαι δὴ ἐμοὶ πάντα τὰ μεγάλα ἃ ἐποί- 

ἡσεν Ἑλισαιέ. Καὶ ἐγένετο αὐτῇ ἐξηγεμένου τῷ βασιλεῖ, ὡς ἐζωπύρησεν υἱὸν τεϑγηχότα" χαὶ 5.. 

ἰδὲ ἡ γυνὴ ἧς ἐζωπύρησε τὸν υἱὸν αὐτῆς Ἑλισαιὲ, βεῶσα πρὸς τὸν βασιλέα περὶ τῇ οἴχε ἑαυτῆς 

χαὶ ππερὶ τῶν ἀγρῶν ἑαυτῆς" χαὶ εἶπε Γιεζὶ, χύριε βασιλεῦ, αὕτη ἡ γυνὴ, χαὶ ὅτος ὁ υἱὸς αὐτῆς 
Ν Ν “ Ν ΄ » αὖ Ν 

ὃν ἐζωπύρησεν Ἑλισαιέ. Καὶ ἐπηρώτησεν ὁ βασιλεὺς τὴν γυναῖχα" χαὶ διηγήσατο αὐτῷ" χαὶ 6. 

19. καὶ ἐᾶν Κυριος σοιησὴ 937 108. (ΟΠΊΡΙ. Ργαετηϊτ. και 543. ὃ  ἀ[ΙΠΙ|. Καὶ ἐγένετο] αὶ ἐγενετο 44. μετὰ τὸ---ἐτῶν] μετα το τι- 
ποιες Κυριος 246. εἰ ὁ Κύριος ποιεῖ Ο οι. εἰ ὁ Κύριος ἀνοίξει ϑ3αν. λος τατων 44. ἑπΊ]ὰ ἐτῶν] - λιμε το. Ἔ τὸ λιμδ 82, τοϑ. Οοπρ. 
ποιεῖ] ποιήσει ςς) 64) 71) 82, 247. ποιήσιεν (ῃ6) 24ς. μὴ ἔραι] -ἢ τὰ λειμβ 93. επῆα ἐνιαυτων 24ς. καὶ ἐπέρρεψεν]) κα καὶ 44, 92, 
οὐ μη ἐξαι 11, 243» 244, 246. εἰ ἔγαι το, τοϑ8. Οογηρί. τὸ ῥῆ- 108,24ς. καὶ ἀπεςρεέψεν τἴ0, 144, 4306, 242. ΟΑ1. ΝΊς; 8[αν. Μοίᾳ. 

καὶ ὑπ μὴν 123. ἀπέρρεψεν Αττη. 1. ἄγη. Εά. δ[αν. . Οἴἶτορ. ἐχ 

γῆς---αὙὐλιν) ἐξ ἀλλοφύλων Ατηι. τ. Ασγη. Εά. ἐκ γῆς ἀλλοφύλων) 

ἐκ τῶν ἀλλοφυλων ΧΙ, 44, ς2, ςς) 64.) 74, 92, τού, 119. 120, 123» 

[34,) 1447) 216, 242, 243, 244, 24ς. (Οὐδχ δ5υγ. Ραγ. ΑἸά, (δῖ. ΝΊς, 

ἔν γῆς τῶν αλλοφυλων ἃ 48. (ΑἸεχ. οὐπὶ γῆς ἴπ οἰιδγαξξ, πηΐπ.} 247, 
α γῆς 5αν. Οἷἶτορ.0. εἰς τὴν τοόλιν] 19, 44, 52) 5» (71. υξ υἱάδ- νν 
ἴυγ.) γ4, 82, 92, 93, τού, τοϑ, 120, 121, 123.) 1345) 1.44, 158, αγ6," 
242,24ς, 246. (οπιρὶ. ΑἸεχ. δι. Νῆς. τῦρος τὴν τυλὴν 247. - αὖ- 

μα} ργαπιίίι. καῖα 243. Ἑλισαιὲ 25] -Ῥ ὁ ανϑρωπος τὰ Θεξ 82. 

ὁ ἀνϑρωπος του Θεὰ 93, 108. ΟΟΠΡΡΙ. Ἰδὰ ὄψει] δου οψψη 93, 
121, 123) 124. Αἴεχ. Οαΐῖ. Νὶς. δου σν οψει (436. υἱὲ νἱάείυτ.) 
242. ιδὲ συ οὐη 24ς.- τοῖς ὀφϑαλμοῖς σου} αὶ 44. Ῥγειηϊ, ἐν 
γ1. καὶ ἐκεῖϑεν] ἐχειϑὲν δὲ 24ς. κακαὶ 246. οὐ μὴ φαγη] οὐ 
φαγης ΧΙ, ςς.- α μη 64, γ45 935 τού, τοϑ, 1105) 120, 123) 134) 144) 

236, 242, 24ς. Οοτρί. Δ14. Αἴεχ. (δι. Νίς. οὐ μη φαγεις τς8. ου 

μὴ φαγὴς 243, 244. 

.74) 236. 247.) 244. ΑἸά. 

"29, 93. 

Ἁ [4 ᾿ 

καὶ συνεπάτησαν͵] και ΧΧ. Καὶ ἐγένετο] -[- αὐτῷ 247. ΑἸεχ. 
ἦν ; συνεπατῆσιν 1, ΤΙ, ό4, γ1, 82, 93, 242) 244, 245, 246. Οὐομρὶ. 

συνεπάτησαν αὐτὰν ὁ λαὸς] συνεπατηϑη 44. ὀννεπατησεν ὁ λαος 148, 
ὁ λαὸς ἐν τῇ ἢ πύλῃ] ἐν τῇ πυλῃ ὁ λαος 242. (αἵ, Νίς. ἐν τῇ ὅς. δὰ 

ἢπ. ςοπ1.} καὶ απεϑανεν ἐν τῇ πυλὴ τς8, ἐν τῇ πύλῃ] ἐν τῇ σκηνῇ 
σαρὰ τῇ πύλη Ἄγστ. σ. δίῃ. ἙΕα. 

Ι. Καὶ Ἑλισαιὲ ἐλάλησε] καὶ μετὰ τοῦτο ἐλάλησε Ἰελισεὶ ϑἷαν. 
Οἶἶτοσ. Ἑλισαιὲ ἐλάλησε] ΤΊ. 44. ἧς ἐζωπ. τ. υἱὸν] σα μΣ 

“κιαυὶ βίωι δῖαν. οὐζας υἱνέγο ξένον ἤἸίμπι ΜΡ. ἐφωπύρησε] 

ἐξωοποιησε τ9. 82, 108, 1ς8, 24ς. Οοπιρὶ. ἐφωοπυρησεν (ῆς ἱπίτα ς ς, 

ἐζωοπυρισε (ἢς ροίε4) 71. εζωοποιησαι 
93. τὸν υἱὸν] -[- αὐτῆς 19, 82, 93») 123) 158, 24ς. Οὐπρ. λέ- 
γων}] "44. ᾿Ανάςηϑι) ἀνάφηϑι συ Οδοῖρ. ᾿Αναρηϑι---οἶκός σε} 
ἄναςηϑι σὺ καὶ ὁ οἶκός σε καὶ ὠπέρχον ϑῖαν. Οἷἶτορ. καὶ δεῦρο] 

καὶ πορενου 19, 82») 93, 108. ΟομρΙ. Ἢ ΠΕΟΘΟΤΗ͂; ᾳ. 52. ἴπ 4 Ἀςρ. 

και 64. Απῇ. 1, εἰς γὴν 247. καὶ ὁ οἶκός σε] - καὶ ὃ νιος σε 

Ργσευϊτῖ, καὶ ὁ υἱος σου 82, τοϑ. Οοπιρὶ. Τεοάοτεῖ. ἴος. εἶξ. 
καὶ τσαροίκε!] καὶ τορευξ τς. ὃ ἐδν τυαροικήσῃς] οὐ εᾶν εὑρης ἔχει 
190) 82, 93) 1τοϑ, 24ς. Οοπρρὶ. Ὑπεοάοτεῖ. 1. οἴ, παροικήσης] παρ- 
φικησεις τού. ΑΪεχ. 

ριος κέκλικεν 82. Τα. 93, τοϑ. Οοπιρί. Κύριος ἐκάλεσε ὙΤποάογεῖ. 
Ι. οἷς. ἐπὶ τὴν γῆν 19] παδεῖ (Ὁ --- Οὐάοχ ὅ5γγ. Ραγῖ, καΐ γε 
ἦλϑεν] καὶ τσαρεξαι το, 82, τοϑ. Οὐοπηρί. ΤὨεοάογεῖ. 1. οἶϊ. κα ξ2. 
καὶ ἰδ δὴ ἔρχεται δῖαν. Οἶτορ. ἐπὶ τὴν γῆν 2. -- ἐποίησε ἴπ οὐπι. 
[:4.] ἐπι τὴν γὴν χαὶ σαρεςαι ἐπὶ τὴν γὴν ἐπα ἐτη" καὶ γε ἡλϑὲν ἐπὶ 
τὴν γὴν ἐπα ἔτη καὶ ἐποιήσεν ἡ γυνη 92. ἐπὶ τὴν γὴν ἑπ]ὰ ἔτη] 
α ἔπι τὴν γὴν ξ2. εἰς ἑπ]ὼ ἔτη ϑίαν. Οἴτορ. 
Ἢ Καὶ ἀνέςη---ἐποίησε] και ἐποίησεν ἡ Ὑυνὴ το, 82, τοϑ. (ουῃρῖ. 

καὶ ἐποίησε] καὶ ἐποιει τοό. καὶ ἐποίησε---οἶκος αὐτῆς] καὶ επορευ- 
ϑη σὺν τῳ οἰκῳ αὐΐης 44. Ἑλισαιὲ] τα ἀνϑρωπε τα Θεξ 105 82, 93» 
1οϑ. Οοπιρὶ. ἔλησσαις (ἢς 41.) 24ςζ. καὶ αὐτὴ] καὶ εἐπορευϑὴ 
αὐτὴ 11, 10, ς2, τό, 64, γι, 74, 82, 92, 93) τού, τοβ, 119. 120, 121) 

723) 134) 144, 148, 216,.241,2.44,.24.ς2 247. Οὐοπνρί. ΑἸεχ. Οδέ. ΝΊς. 
Ατπαι. τ. Απη. Ἑά. Οϑοτς. δῖαν. καὶ ἐπορευϑὴ αὕτη ΧΙ, 58. καὶ ἐπο- 
ρευϑὴ αὐτὴ 242. καὶ παρῴκει] καὶ παρωκήσεν 82. ἐν γῇ ἀλλοφ.] 
ἐν τῇ ἀλλοῷ. 236. ἐπίενγα Ῥάἀϊ λεῖπε Μασ. ἀλλοφύλων] - καϑως 
εἰπεν αὐτὴ ὃ ανϑρωπος τὰ Θὲς 19, 82, 93) 108. ἑπ]α ἔτη] ἀϊοδκε 
γεμἰ ἐς Ψυΐρ. 

᾿βοῆσαι] καὶ ἐδόησε Οεοτρ. 

κέκληκε Κύριος] κεκλικε Κύριος 44, τοό. Κυ-. 

. Ἀπ: 1. 

'5[Αν. 

τῆς Οοοῦρ. καὶ ἦλϑε] και ἐξηλϑε 19, 82, 93» 108, 2.47. Οοπρί. 
οἴκου ἑαυτῆς] οἰκε αὐτῆς ΧΙ; 44, 64, 

74) 85, 93, τού, τοϑ, 123) 144) τς8, 216, 242, 244. 245) 247. 
ΟομρΙ. ΑἸ4. (αἵ. Νῆς. οἶκε αὐτῆς 134. Αἴεχ. 812ν. καὶ σερὶ 
τῶν ὠἀγρὼν αὐτῆς] κα 44ς. εἰ 2γο ἀργὶς εὶς Ψυΐϊς. τῶν ἀγρῶν 
αὐτὴ} τῶν ἀγρων ἕαντης 11, ςό, 246. ΑἸεχ. τὸν ὠγρὸν (Ής) αὐτῆς 

93. 
ἹΝ. ἐλάλει ἐλαλησεν ς ς, 244,24ς. ΑΙεχ. τὸ παιδάριον Ἑλισ.] 

μαῦεῖ Ελισ. (Ὁ --- Οοὐεχ ὅγυ. Ῥω, τα ἀνϑρώπου τὰ ΘΕΣ] α 44. 
Διήγησαι δὴ] α δὴ 44. 74. 82, 93» τοϑ. Οοπρ. δΔιήγησαι δὴ ἐμοὶ] 

διηγησε μοι δὴ 24ς. διήγησαι σὺ ἐμοὶ Αγ. σ. πη. Ἑά. διήγησαι 4 μ 

ἐμοὶ νῦν Θεοτρ. δσν. ἐμοὶ] μοι ΧΙ, 44, ςς, ςό, όᾳ, γ4, 82, 92, 
93. 108, 110) 123») 134. 1447) τς8, 216, 242, 246,.247. (πλρ]. Αἰεχ. 

(αι. Νίς. σαντα τῶ μεγάλα] τὰ μεγαλα σαντα 44. ταῦῇα τὰ 
ρῆματα τὰ μεγαλα 74. λα πάντα ϑῖαν. Οἴἶτος. μεγάλα] μεγα- 
λεία 93, 108, 123) 144, 236, 242; 247. Οοπρί. (αἴ. Νίς. ἃ ἐποί- 

σεν} παρεῖ ἃ ἴῃ οπαγδές. πιΐποτε ΑἸεκχ. 
Ψν. Καὶ ἐγένετο αὐτῷ ἐξηγ.] καὶ ἐξηγ. αὐτῷ ῳβ αὐτὰ ἐξηγε- 

μένε} αὐτὰ διηγεμένου το, 82, 93, 108. Οοηηρὶ. ἐν τῷ ἐξηγεῖσθαι 

αὐτὸν Ατην. 1. Ατπι. Εἀ, ὡς ἐζωπύρησεν] ως εζωοποιησε (ἄς ἰη4) 

82, 93) 1ο8, 44ς. Οοπιρὶ. ὡς εζωπυρισὲν (ῆς ροίξεα) τού. ὡς ἂν 
εφωοπυρησε 247. υἱὸν} παδεῖ (Ὁ --- Οοὐεχ ὅ5γυγ. Ῥαγῦ, υἱὸν αὐτῆς 

υἱὸν τεϑυνηκότα τὸν νιον αὐῆης τὸν τεϑνηχοτὰ 82, 93. 
τεϑνηκότα ] Ργδεπιῖτι. τὸν Οοαρ. καὶ ἰδὲ κὶ γυνὴ] α καὶ 4. λή 
93. Ἔ ἰνώπιον ἔπεσεν Ατπι. 1. Αγπι. Ἐὰ, ἐξζωπύρησε] ἐξήγειρεν 

Ἑλισαιὲ 151. 44, 74. 82, 93, το. Οοπιρί. ΠΑθεῖ ων - 
Οοάεχ ϑγγ. Ῥαγ, Ὁ βοῶσα] ἐδόησε Αγ. τ. Ατπι. Ἑά. περὶ τοῦ 

οἴκου ἑαυτῆς τερι τῷ οἰχα αὐτῆς ΧΙ, 445) ςς, τό, 64) 74» 85, 93, τού, 
108, 119) 123) 144) 118, 216,.,42, 24ς, 246. Οοπιρί. ΑΙ. (αι. Νῖς. 
α ἑαυτῆς 71. ἑαυτῆς ὃ15] αὐτῆς 134. καὶ περὶ τῶν ἀγρῶν ἕαν- 
τῆς] ᾿ 44. και τῶν αΎβων αὐτης γ1. τῶν ἀγρὼν ἑαντῆς] τὼν Αγ" 

Ῥὼν αὐτης ΧΙ, ςς, τό, 64, 82, 93» τού, 1οϑ, 110) 123) 144) ις8, 236, 

242, 244, 245 246, 447. Οοτρί. ΑΙά4. (δῖ. Νίςσ. κύριε βασιλι) 

χύυριε βασιλευς γ4φ.ψ αὕτη ἡ γυνὴ] - ἐςὶ Ατην. 1. Αται. Ἐά. ϑ(αν. 

Οἴἶορ. ὃ υἱὸς] α ὁ ΑΙεχ. . ὃν ἐζωπύρησεν] λα ὃν ϑ3αν. Οἶτοξ. 

ὃν ἐζωπ. Ἑλισ.] ΑἼ1το. 

ΥἹ. Καὶ ἐπηρώτησεν] καὶ πρωτηῆσεν ἀυτῆν 82) 93. Οὐρὶ. χαὶ 
ἐρώτησιν (ἃς) αὐτὴν τοϑ. ὁ βασιλεὺς] α ὃ )γ4. τὴν γυναῖκα 
αϑ5, 93» το8, Οοπηρ. καὶ διηγήσατο αὐτῷ] καὶ διιγησαῖο ἡ ὙᾺ 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ. ΚΈΦ. ΜΠ]. : λακΆνω » ὭΣ, δ, τ ᾿ Ν 3. ρὲ [χὰ ᾿ ὃν Σ΄. . " 
, 

ἔδωχεν αὐτῇ ὁ. βασιλεὺς εὐνᾶχον ἔνα, λέγων, ᾿Επίςῥείψον μμώ: τὰ αὐτῆς, χαὶ πάντα, τὰ ψεννή- 
σ΄ 

11. 

Σ2. 

᾿Οὐάεχ ὅγγ. Ῥαγζ, Οομηρῖ. Ατγπ). 5. Αἰτῆ. Εά. 8[αν. Οἴτγορ. 

μασα τῷ ἀγμξ ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἧς χατέλιπε τὴν γῆν ἕως 

, :"- ͵ 
τὰ Ἢ 4. ΔῈ ζν Ἴ, “,“( ν᾽! έ4.4 

τΒ γῦγ. Καὶ ἦλϑεν Ἑλισαιὲ εἰς Δα- ’ Ν ΕΝ » . ἢ 2 ᾿ 3 3 »ν»- ΄ Ω ς 

μασκχᾶν" χαὶ υἱὸς "Αδερ βασιλεὺς Συρίας ἠῤῥώςησε, χαὶ ἀγήγ[ειλαν αύτῳ, λέγοντες, Ἥχει ὁ ἄνγ-. Ὅρωχος τῇ Θεβ ἕως ὧδε. Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς ᾿Αζαὴλ, Λάξε ἐν τῇ χειρί σε μαναὰ, καὶ δεῦρο εἰς ἀπαντὴν τῷ ἀγδϑρώπου τῇ Θεξ, χαὶ ἐπιζήτησον τὸν Κύριον “παρ᾽ αὐτᾶ, λέγων, Εἰ ζήσο- μᾶι ἐχ τῆς ἀῤῥως ας μ8 ταύτης. 

ΕῚ 
[ω΄ ἐνώπιον αὐτῇ, χαὶ εἶπε πρὸς Ἑλισαιὲ, 

χαὶ ἔϑηχεν ἕως κἰσχύγης" χαὶ ἔκλαυσεν 
΄ ζά Ν ἰδ Ψ βίος μδ χλαίει; χαὶ εἰπεν, Οτι 

τῳ βασιλεῖ σαντα 82, 93) τοϑ. 
Δ “-ς ς 3 “ὁ αὐτῇ ὁ βασ.} ὃ βασ. αὐτῇ 242. 

[διηγήσατο] Ἔ τὶ γυνὴ ΟοΠΡ. 
᾿Επίςρεψον) -᾿- αὐτῇ 82, 93, 1οϑ8. 

αἀπο- φρεψον 122. πάντα τὰ 1 -ογεννήμαϊα) τσαντα αὐτης τὰ γεννη- μῶᾶτα 11. αντῆς τὰ γεννημαῖα σαντα γι. πάντα τὰ γεννήμαϊα καὶ πανϊας ποὺς κάρπους Αττη. 1. Ατῃ. Εα. πάντα τὰ αὐτῆς] παντα τὰ ἑαυτῆς τοϑ, 246. (οΙηρ!. ᾿ τα 242. Πθοεῖ τὸ ἴῃ οδαγαξῖ, τηΐποσα Αἰεχ. καὶ πάντα---γρδ] και τὰ γενημαῖα καὶ τον αγρον αὐΐης 44. χαι πάντα τα γενημαῖα αὐῇης 93. γεννήμια]α } γενήματα τοῦ, 1 24, 44,346. τῷ ἀγρ8] -" αὐτης ΧΙ, κα, 55) 64, 74,92, τού, 110» 
᾿ 120, 123, 1347) 144, 216, 243, 244. 24ς, 246. ΑἸά. (δι. Νὶς, Οεογρ. δῖαν. τῶν ἄγρὼν αυΐης 82, τοβ. Οὐτηρὶ. αγρε αὐΐης 4.42. 
ἧς] ἡμέρας ἐφ᾽ ἧς Αττη. τ. Αχωι. Ἐά, 

ἡμέρας 
ἡμέρας ἰν ἢ Οεοιρ. δίαν. Μοίῃ. 

ἡμέρας ταύτης ἐν “ ϑίαν. Οἴἶτορ. κατέλιπε) κα]ελειπεν 1ς8, 24ς. 
ἐγκατέλειπεν ΑΙεκ. ἕως τῷ νῦν] κ του ΧΙ, 44, 747 τοῦ, 120, 134, 
144, 236, 24ς. ἕως νῆν (0) “42. ᾿ 

ΝΙΙ. καὶ υἱὸς] καὶ ὃ νιος 93, 1οϑ, 242. (οχηρί. 
ρίας] εἰ Βεπαακα γοχ δγγίας Ψυ]ρς. 
.342. Οδογρ. 

καὶ υἱὸς--- Συ- 
βασιλεὺς] βασιλέως 44. γ4, 93» 

ἠῤῥωρησε] πρρώρει ΧΙ, 44, ς τ) 64, 74, τού, ττο, 120, 
ν᾿ [1210 1239 1445) 168, 236, 242, 243, (244. υἱ νἱάδετιτ.) 44 ς, 446. ΑΙά. 

 ΑΘΡῈ 

ΑἸεχ. (τ, Νίο. ἥν ἀρρωγων το, 82, 93, το. Οὐρὶ. ἐῤῥώςει (ἢς) 
134. Ἠρρωρὴ 247. καὶ ἀνήγίειλαν) και απηγίειλαν 93») 108. 
Οὐοπηρ. Ἥκει] -Ἐ ἐνταυϑα 19, 82, ο3, τοϑ. ΟοηρΙ. ἕως ὧ8ε] 
λ 19), 82, 93, 1οϑ. ΟΟπηρΡΙ. ὡς ὡδὲ γ4.. κα ἕως Αττῃ. τ. Ασαι Ἐά, 

ΝΠ. Καὶ εἶπεν---᾿Αϑαὴλ] και εἰπὲν αὐτω Αζαηλ 93. τρὸς 
᾿Αζαὴλ] τῳ Αζαηλ 82, τοϑ. Οοπρ. ἐν τῇ χειρί σα] εἰς τὴν χειρα 
σξ 19, 82, 93, τοϑ. (οπηρί. μαναὰ] μαανα (ῆς ἰηῆα 1], ς6,246.) 
64. ᾿ δωρα το, 82, 93, τοϑ, 158. (οῃηρὶ. Οδοῦρ. μαννα (71. ἂς ἰμ- 
[τΔ.}) 2᾿ς. κανησκὴ (ἔργα μαναὰ 80 αἱ, :.) τοῦ. μώρα 121. Τηᾶγρ. 
δῶρον δῖαν. καὶ δεῦρο] και πορευϑεις το. χᾶϊ πορευε 82, 93, τοϑ, 
148. Οοἴηρ!. καὶ ἄπελθε Απη. 1:. Αγ. Εά. εἰς ἀπαντὴν] εἰς 
απαϑΐησιν ΧῚ, 44, ςς, 64, γι, 82, 92, 93. τού, 1τοβ, 119, 120, 121. 
123) 134.) 1445) 18, 216, 24ς, 247. Οὐομρ!. ΑἸΙά. ΑΙοχ. (δι. Νῖς. 
εἰς ἀπαντὴν---εἰς ἀπαντὴν αὐτῷ ἴῃ Ομ. ἔε4.} εἰς αἀπαντησιν αὐτῇ 242. 
τοῦ ἀνθρώπου] τῳ ἀνϑρωπῳ 11, 11], ΧΙ, 44, ς ον τό, 71, 74, 84, 93, 
τού, τοϑ, 119, 120, 123» 134, 144) 18, 226, 244, 24ς, 247. Οἱϊ. 
Νῖο. τῷ ΘΕΣ] -Ἐ ἕως ὡδὲ" καὶ εἰπὲν ὃ βασιλεὺς προς Αζαηλ γ4. 
καὶ ἐπιξήτησον] ξητησον γᾳ. τὸν Κύριον] τῷ Κυρίῳ 44. παρ 
αὐτι] δι’ αὐἷα ΧΙ, 44, ς2, ςς, 64, γι, 74) 82, 92, 93» τού, 1ο8, 110, 
120, 123, 1347) 1449) 158, 236, 244, 24ς. ((οάεχ ὅγγτ. Ῥαγζ, ΤΏΔΓρ.) 
Οὐοπιρὶ. ΑἸά. (δι. Νίς. Αστὰ, σ. Ασπι. Εά. ϑ8Ιαν. αὐτῷ 121. λέ- 

Δ 4 Ἃ γων] καὶ εἶπεν 19, 1ο8. καὶ εἰπε 82, 93. καὶ εἶπον (οπιρὶ. καὶ 
λέξεις Αττι. 1. Ασα. Εά. καὶ λέγε Οεοῦρ. ἐκ τῆς ἀῤῥωςίας μου 
ταύτης] ἐκ τῆς ἀρρωξειας ταυτῆς 121) 245. κα με Οξογς. ϑίαν. 

ΙΧ, Καὶ ἐπορεύϑη---αὐτῷ 15] α σὔπι ἱηϊοττηεα, φ4ς. ᾿Αζαὴλ] 
᾿Αξὰλ Οδοῦρ. εἰς ἀπαντὴν αὐτῇ] εἰς ἀπαύησιν αὐτα ΧΙ, 44, ςό, 
64, 71, 74, 92, τού, 119, 120, 121, 123) 134) 144) 1ς8, 236, 243, 
2445 246, 247. (οάεχ ὅγτ. Ῥαγῖ, ΑἸά. ΑἸεχ. (αι. Νῖς. ες ἀπαντη- 
σιν τῷ Ἑλισ. 82, 93, τοϑ. ΟΟπΊρΡί. μαναὰ] μαανὰ 121. μαννα 
158, τῷ μάννα 54ς. α Οοπιρί. δῶρα ΟΘεοτς. δῶρον ϑίαν. ἐν τῇ 
χερὶ αὐτῇ ---Δαμασχβ] αὶ οὐπὶ ἰηϊοτπιθά, 24-ς. καὶ πάντα τὰ 
ὠγαϑὸ] ἐκ ταΐων των αγαϑωὼν 82, 93, τοΒ. Οοπιρ. δΔαμασκοῦ] 
ἐν τῇ Δαμασχῶ 242. ἄρσιν] ἄρειιν (ἢς) 93. και ἄρσὴν 24ς. 
ἄρσιν τεσσαρ. καμήλ.] ὡς ἐδύναντο αἴρειν μ΄. κάμηλοι ϑῖαν. Οἴἶτορ. 

λχκψφψ Ἁ τεσσαράκοντα καμήλων] -- δωρα 1. καὶ ἦλϑε] αὶ καὶ ΑπᾺ. 1. 
γοι. Π. ᾿ 

ὁ ἄνϑρωπος τῇ Θεῶ. 
ΎΝ »ὦκζκτ 7 φὸ ες »Ὁ 2 Ν ΄ οἶδα ὅσα “ποιήσεις τοῖς υἱοῖς Ισραὴλ χαχά' 

ςς ΄ 3 Ἂ, » "“᾿ Ἂς ἃ ᾿ 3 Καὶ ἐπορεύϑη Αζαὴλ εἰς ἀπαντὴν αὐτῷ, χαὶ ἔλαξε μαναὰ ἐν 
Ψἦὕ 

ΝΠ,» ᾿Ὁ- , 3 
ρὸ τῇ. χειρὶ αὐτϑ, χαὶ πάντα τὰ ἀγαθὰ Δαμασχβ, ἃ ῥσιν τεσσαράχογ)α χαμήλων, χαὶ ἦλϑε χαὶ ἔςη 

Ὑἱός σου υἱὸς ΓΑδὲρ βασιλεὺς Συρίας ἀπέςειλέ με πρὸς σὲ ἐπερωτῆσαι, λέγων, Ἐἰ ζήσομαι ἐκ τῆς ἀῤῥωςείας με ταύτης : 
Ζον, Ζωῆ ζήσῃ, χαὶ ἔδειξέ μοι Κύριος ὅτι σανάτῳ ἀποϑανῇ. 

Καὶ εἶπεν Ἑλισαιὲ, Δεῦρο, εἷ- 
Ν, ΄ ρω ͵΄ ρῸ}᾿ Καὶ πιαρέςη τῷ ππροσώπῳ αὐτξ, 

Καὶ εἶπεν ᾿Αζχὴλ, τί ὅτι ὁ χύ- 
τὰ ὀχυρώματα αὐ- 

Ασῃ. Ἑά. καὶ ἔςη ἐνώπιον) α καὶ Αττη. τ. ἐνώπιον αὐτα) ενω- πίον Ἐλισ, 82, τοϑ. (ὐογρ]. ενωπιον τῷ Ελισ, 93. καὶ εἶπε ὡρὸς Ἑλισ.] α ὥσρος Ελισ. 82, 93, 1οϑ. (Οπιρ]. Βαθεὶ προς Ἐλισ. {00 «.- Οοὐεχ ϑγγ. Ῥαγΐ, καὶ λέγει πάτερ Ἔλισ, ΑἸτῃ. 1. Δ|Π4 06. Απτη. Ἐά, Υἱός σου] ργαγαϊτῖ. ὁ ΧΙ, 44, 58, δύ, 645.74, 82, 93, τοῦ, 110) 120, 1347) 144) 1.8, 2106,242, 244. 247. ΟὐομρΙ. ΑἸά. ΑΙεχ. λα Ἄγῃι. 1. Ἄχ. Ἑά, Υἱός σα υἱός "Αδερ] ὁ νιος Αδὲρ υιος 246. υἱὸς "Αδερ] Ῥγθτηϊτ, ὁ ΧΙ, 242. αι υιος 44) 247. νιος Αδερων 24ς. βασιλεὺς Συρίας} ργαεπιῖε. ὃ τού, 110. ἀπέςειλξ με] ἀπεξαλκε με 82, 93; 108. (οιηρί. 

ΑΙά, ΑἸεχ. Απη. τ. Αγπι. Εά. δ[αν. Οἰἶτορ. -Ἐ σε 243, 244. 
ῥωςείας μΕ} κα με 51αν. Οἴτορ. 

Χ. Καὶ εἶπεν] καὶ εἰπε τῦρος αὐον ΧΙ, 44, ξς, ὅ4, γ1, γ4,) 92, 120, 121») 123, 1347 1445) 1.8, 236, 242, 244. (ΟμΠρΡ]. ΑΙά. ΑΙοχ' (δι. Νῖς. δῖαν, καὶ εἶπεν αὐτῷ Ατπ). τ. Αστῃ. Εά. Οεογς. Ἑλι- σαιὰ] 71. -«Ἑ προς αὖον 243, 247. Δεῦρο] ττορευου 19, 82, 93. Οὐτηρί. τῦόρευον συ το8. , 2Ζ4ς. ἔλϑε Ατηι τ. Ατγη. Εά. ϑ8[αν. εἶπον) καὶ εἰπε αὐτῷ 10, 82, 93» 1ο8. (οΠΡ]. Ατγτη. 1. Ασγπ). Εά. 8αν, Ἔ αὐτῷ 44) τς, 64; 71, 74, 92, τοῦ, 110), 121) 1235) 134) 144, τς8, 236, 242, 243, 244, 24ς, 247. ΑἸά. ΑΙεχ. σε. ΝΊς, Ζωῃ] ἕξων 
ΧΙ, 44, ςς, τό, 71, 74) τού, 120, 121) 1345) 1ς8,24ς, 546, 247. Οοάεχ ὅγγ. Ῥαγῖ. Ασα). σ᾿. Αὐστη. Εά. ϑ8[αν. Ζωῇ ζήσῃ δες. αἁ βη΄ οοη). αποϑάνειται 244. ζήσῃ] ζήσει το, ᾿ ς8. ζήσεται αὐΐος 82. καὶ ἔδειξε} ἀλλ᾽ ἔδειξε Οφοτρ. 8᾽|.ν. καὶ ἔδειξε δα. ἀὰ ἢἤπ. ςοιη.] καὶ αὐΐος ϑανατω ἀποϑανειται καϑως εδειξε μοι Κυριος το, 93, 108. 
Οουρρὶ.  ανάτῳ ἀποϑανειται καϑως εἐδειζε μοι Κυριος 82. 
ἔδιξεν (ἢς) 24ς. ἀποϑανῃ] αποϑανειται 445) 64, 71, 74, 92, τοῦ, 
119, 120, 123, 134, 144) 158, 536, 242, 243, 24ς. ΑΙά, (δῖ. Νῖς. 
ἀποϑάνειτε 121. 

ΧΙ. Καὶ παρέρη] και ἐς Αζαηλ το, 82, 93, τοβ. (οπρὶ. - Α- 
ζαηλ ις8. καὶ τπαραςὴ (Πς) 246. καὶ μετὰ τοῦτο τυὰρέςη ϑιαν. 
Οἴτορ. Καὶ τοαρέςη---αοΟἰσχύνης] εἰ εἼ1! εογαηα Ταῖς εὐως ξοπέκνδα- 
πα. ἄστη, τ, Αγήγ. 4. βειηφισ σπι ἐο, εἰ εομμγδαίμν “ἢ ἴγμς δά 
“ιβινοπονι σκίμ. ας. τῷ τυροσώπῳ αὐτ] - καὶ ἔκειτο τὰ δωρα 
ὃ ἐσάπρισαν ςς. -Ἐ καὶ ἔκειντο τὰ δωρα ἐως ὃ ἐσαπρισαν 64. ΑΙά, Ἢ εδάσῃῃ, ἈΠ ἐσαλρησαὴ, Οοάεχ ϑγγ. Ῥαπ, -Ἐ καὶ ἔκειτο τὰ δωρα εως ὃ ἐσάπησαν γι. χκαῖα τροσωπον αντὲ 82, 93, τοΒ. ΟοηρΙ. καὶ 
ἔϑηκεν] και ταρεϑηκεν ἐνωπιον αὐτὰ τὰ ϑωρα 19, 82, 93,) 1ο8. Οοπρρὶ. 
καὶ εϑῆχεν ἐνωπιον αὐτῷ τὰ δωρα τς8. -Ἐ τὴν χεῖρα ὅ8ῖαν. καὶ ἔϑηκεν ἕως αἰσχύνης] 71. ἕως αἰσχύνης] εως ἡσχυνετο 10, 93, 
1οϑ, τς8, (ογηρ]. ἕως ἐσχύνετο (ῇ.) 82. ὁ ἄνθρωπος τῷ Θεὰ] 
α 18 το. ζ ν] ἀδίῃγ, 

ΧΙ. Καὶ εἶπεν ᾿Αζαὴλ], 4. τί ὅτι] Τὶ ετὶ 236. αὶ τι 246. 
ὁ κύριος] , ὁ ΑΙεχ, κλαίει] - εἰπεν Αζαηλ 44. καὶ εἶπεν 29] 
χαὶ εἶπεν ἄυτῳ Ἐλισ. 82, 93, τοϑ. - Ἑλισ. τας πολεις αὐων τᾶς ςε- 

“ ᾿ βεωμενας ἐμπρήσεις ἐν τυρι τ ς8. Οτι οἱδα} ,. οτι ΧΙ, 44, ς ς, ύ4, 
71) 74γ τού, 110) 120, 123, 134) 144, 1:8, 436, 242,243, 24ς, 247. 
Οοάεχ ὅ5γγ. Ῥαγιΐ, Αἰᾳ. (δὲ. ΝΝΊς, Ογγ!!, ΑἸεχ. νοὶ. , Ρ-2ξξς. Αγ. 1. 
πῃ. Ἑά. ϑίαν. Μοίᾳ. Βαθεὶ ὅτι 'π ομαγαέξ. πηίπογθ ΑἸ]οχ. Ὅτι 
οἶδα ὅσα τοιΐσεις ὕτι ποιήσεις 51Αν. Οἤτορ. ὅσα ποιήσεις] οσ χὰ 
τσοιήσετε 74, 92, τού, 120, 134) 144, 2236, 242. τόσα ποιήσεις 82. 
ὅσα ποιήσεται (Π5) 1190. τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ] - συ το, 82,93, τοϑ. 
χαχα] αὶ 19, 82, 93, τοϑ. ΑΥπη, 1. Αγ. Εά. κακά. τὼ ὀχυρ.] 
κατὰ τῷ ὄχυρ. (ῆς, πηειι4.,} 71. τὰ ὀχυρώμια]α] ρτεεπλϊτῖ. καὶ 2φς. 

ἐϊ: 

ἐπερωτῆσαι] λα ΧΙ, το, 44) ζῶ, 555) κό, 64, γι, γ4; ζ 82, 92.993, τού, 1Ο8, 110) 120, 121, 134,2 1ς8, 416, 245) 247. (πρὶ. ἡ 

ἔδειξε] 

ΖΦ.) 7.5}. 



τῷ Στὰ 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ. 

ΚΕΦ, νη. 
3 ; ωἷ 9 . ΄ 9 φ ,͵. » Σ ᾿ν 

τῶν ἐξαποςελεῖς ἐν συρὶ, χαὶ τὸς ἐχλεχτὰς αὐτῶν ἐν ῥομφαίᾳ ἀποκτενεῖς, χαὶ τὰ γήχια αὐτῶν 
: ᾿ Ν , ᾿ ἰδὲ δὰ Ν 3 Ν ᾽’ 1 ς »“, 

ἐνσείσεις, χαὶ τὰς ἐν γαςρι ἐχᾶσας αὐτῶν ἀναῤῥήξεις. Καὶ εἶπεν ᾿Αζαὴλ, Τίς ἐςὶν ὁ δθλός σα, 
Ρ ὍΝ; 4 ε ΝΝ Ψ ’’ Ν εἴ »" Σ Ν ἝἙλ ιὲ Ἔδ ξέ Κύ ᾽ 

ὃ χύων ὁ τεϑνηχὼς, ὅτι “ποιήσει τὸ ῥῆμα τϑτο;: χαὶ εἶπεν Ἑλισαιε, Ἐδειξε μοι Κυριὸς σε βασ... 
2 Ζ’ 

λεύοντα ἐπὶ Συρίαν. 
- ρο "-ς 35 (Ὁ Ὰ', Ν ᾽ Φ9 »κρι 

Καὶ ἀπῆλϑεν ἀπὸ Ἑλισαιὲ, χαὶ εἰσηλϑε πρὸς τὸν χύριον αὐτϑ, καὶ εἶπεν 

τῆς Υ̓ μὲ ᾽ν "“ 7 .,) 7 “ι᾿ν.»ν»ἤὔ 

αὐτῷ, Τί εἶπέ σοι Ἑλισαιέ; καὶ εἶπεν, Εἶπέ μοι, Ζωῃ ζήση. Καὶ ἐγένετο τῇ ἐπαύριον, χαὶ 
ὃ “ἀ,α,Ἠ 7 ΕΓ Ὁ . 7 , μὸ 

ἔλαξε τὸ μαχξὰρ χαὶ ἔξαψεν ἐν τῷ ὕδατι, καὶ περιέξαλεν ἐπὶ τὸ πτρόσωπον αὐτᾶ, χαὶ ἀπέϑανε' 

' δ 2. “ ς ἢ “5 Ν ε΄ » Ν μ᾿ ὑ 

χαὶ ἐξχσίλευσεν ᾿Αζαὴλ ἀντ᾽ αὐτᾶ, Ἔν ἔτει πσέμπ]ῳ τῷ ᾿Ιωρὰμ υἱῷ ᾿Αχαὰξ βασιλεῖ ᾿Ισραὴλ, 

" ; 9 Ν Ν 2,2 

χαὶ Ἰωσαφὰτ βασιλεῖ ᾿Ιόδα, ἐξασίλευσεν ᾿Ιωρὰμ υἱὸς ᾿Ιωῳσαφᾶτ βασιλεὺς ᾿1όδα. Ὑἱὸς τριάκοντα 
. . ΄ 2. “Ὁ Ψ ] ρ . 9 5» κ-Ἑ Ν ᾽ »ν» 9 7 2 ς , ΄ Ἴ" 

χαὶ δύο ἐτῶν ἦν ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν, καὶ ὀχτὼ ἔτη ἐδασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλήμ. Καὶ ἐπο- 

ρεύϑη ἐν ὁδῷ βασιλέων ᾿Ισραὴλ χκαϑὼς ἐποίησεν οἶκος ᾿Αχαᾶξ, ὅτι ϑυγάτηρ ᾿Αχαὰξ ἦν αὐτῷ εἰς 

γυναῖκα, καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐγώπιον Κυρίου. Καὶ ἐχ ἠϑέλησε Κύριος διαφθεῖραι τὸν ᾿Ιέ- 

δὰν διὰ Δαυὶδ τὸν δᾶλον αὐτῇ, χαϑὼς εἶπε δδναι αὐτῷ λύχνον καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτῇ πάσας τὰς 

ἡμέρας. Ἔν ταῖς ἡμέραις αὐτῷ ἠθέτησεν Ἐδὼμ ὑποκάτωθεν χειρὸς ᾿1Ιόδα, χαὶ ἐξασίλευσαν ἐφ᾽ 
ς '"}. 7 Ν 959 7 9 κ- 3 νΝ Ἅ ΄  Φ Ν 3 » »" .)»ρ»ἢ 

ἑαυτὸν βασιλέα. Καὶ ἀνέξη Ἴωραμ εἰς Σιῶρ, καὶ πάντα τὰ ἄρματα τὰ μετ αὐτα' χαὶ ἐγέγετο 

τὰς πόλεις Οεογν. τὰ ὀχυρ. αὐτῶν ἐξαποςελεῖς] τας ολεις αὐΐων 

τας ἐςεριωμένας (6) ἐμπιπρήσεις 190. τας πόλεις αὐΐων τας ἐξερέωμε- 

νας ἐμπρίσεις 82. ἔς, ηἰῇ' ἐμπρήσεις, 93, 108. σὺ τὰς πόλεις αὐτῶν 
τὰς ἐξερεωμένας ἐμπρήσεις (οπηρὶ. ἐἰξαποςελεῖς) ἱκκαύσεις δῖαν. 
ἐκλεκτὸς αὐτῶν] . 246.6ι ἐν ῥομφαίᾳ ἀποκτενεῖς] ἀποκτενεῖς ἐν ρομ- 
φαιᾳ το, 93. Οοπιρ. καὶ τῶ---ἐνσείσεις] α οὐπὶ ἱπίειτηθὰ, 1 ς8. 
ἐνσείσεις] ἐσσεισεις ΧΙ, 74. τού, 120, 134. (144. ουπλ ν ἔργα 11.) 
ἐδαφιεις το, 82, 1ο8, 243. Οοπιρί. ἕνσίσεις ἐδαφιεῖς (ἢς) 71. εδαφι- 
σεις 9,.. ἀποκτενεῖς 244. ἐνσήσεις (αἴ. Νῖο. καὶ τὰς ἐν γαςρὶ 

ἐχέσας] τὰς ἐν γαφρὶ ἐχέσας γυναῖκας Οεοτσ. αὐτῶν υἱῖ.} αὖ- 
ταις 245. ἰναῤῥήξεις} διαρήξεις (ῃ.) 19. διωρρηξεις 82, 93) 1ο8. 
(οτορὶ. 
᾿ΧΙΠΠ]. Τίς ἐσιν] Τί εςὶν γ4. δῖαν. Μοίᾳ. φεΐά οἱ 8ῖαν. Οἴἶτζορ. 
ὁ δῶλός σ5] -ἰ ὦ κύριε ἱπῖετ ἀπσο5 ΑΙεχ. ὁ ὡλός σε--- ῥῆμα τῶτο] 

ει ὑμπιπα ἐρο μέγυκε ἐμῆς σαπὶς φειοα Κεῖθι εν δα ἡβμά δῖαν. Οἰΐξτορ. ὃ 

᾿ χχκύων ὁ τεθνηκὼς} α ὁ τεϑνηκως )4ς. Βιδθεῖ ἰῃ οδιαγαξξ. τηΐποσε ΑἸεχ, 
ὙΠ ὃ κύων εἷς Απῃ. τ. Απη. Ἐὰ, ὅτι ποιήσει] οτι ποιήσω 82, 93. 108. 

Ὀοπιρὶ. τὸ ῥῆμα τοῦτο] τὸ ρημα τὸ μέγα τᾶτο το, 82, 93, 108. 
Οοτρί. -Ἔμμέγα τ ὃς Οοάεχ ὅγγ. Ῥατῖ, χαὶ εἶπεν Ἕλισ.] καὶ 
εἶπεν αὐτῳ Ἐλισ. 82, τοϑ, 246. (οπιρί. βασιλεύοντα] βασιλεύειν 
1:8. Οεοῖσ. ἐπὶ Συρίαν] ἐπι Ισραηλ 11. ἐπι Συριᾶς 24ξ,) 247. 
ἐπ᾿ ᾿Ασυρίες την. 1. τη. Ἐά. 

ΧΙΝν. Καὶ ἀπῆλθεν] - Αφαηλ 82, 93, τοΒ. Οοπιρὶ. Ατηι. 1. 
Ατπὶ.. Ἐά. ἀπὸ Ἑλισ.7 - τὰ ἀνϑρωπου τε Θεκς 82, τοϑ. Οοιηρῖ, 
 ανϑρωπου τε Θεξ 93. α Αιτῇ. 1. Ἄσπι. ἙἘά. καὶ εἰσῆλθε! καὶ 
ηλϑὲ το, 82, 93, 108, 119. ΟΟπηρΙ. τὸς τὸν κύριον] εἰς τὸν κυριον 
44. 1.8. καὶ εἶπεν αὐτῷ] - ὁ κυριος αὐτὰ 82, 93, 108. Οοπηρί. 
Ἢ ὁ βασιλεὺς Θεογᾳ. δῖαν. ΤΙὲεἶπέ--εἶπέ μοι] 4. ουπὶ ἱπιεστηθά. 
γι. οτι εἰπὼν Ἐλισσαιε καὶ εἶπεν μοι 24ς-. ΤΙ εἶπέ σοι] οτι εἰπε 
σοι 11. (ΑἸεχ. οὐπὶ σοι ἴῃ οἰαγαξξ. πηΐποτα.) κα σοὶ ΧΙ, 44) 74. τοῦ, 
120, 121) 134. Αι. 1. Ατὐπ, Ἐά. οτι εἰπὲν ςς. τι εἰπὲ συ 93. τι 

οτι εἰπὲ σοι 246.ὙἩ. ΤΙ εἶπέ σοι Ἕλισ.} εἶπον Ἐλισ. ς2, 92, 110, 144) 
216, 242. (αἴ. Νίο. καὶ εἶπεν “.] καὶ εἰπεῖν 1. κα 74) 120, 134, 
247. -Ἐαντω Αξαηλ 89, 93, τιοϑ. ὠπεκρίϑη Οφογρ. διν. καὶ 
εἶπεν--Ζωγ] καὶ εἰρηχε μοι Ελισ. ζωὴ ζ2,) 929 144, 236, 242. Οἱῖ. 

᾿Νίς. καὶ εἰπε μοι, οτι δωῆ ττο.: Εἶπέ μοι] εἴρηκε μοι Ἐλισ. ΧΙ, 
ό4. τοῦ. 120, 1219) 134) 243, 244) 247. ΑἰἸά, εἰρηχε μοι 10, 44) 82) 

93. 1οϑ. Οοπιρὶ. κα εἰπε ςς. μαῦεῖ (Ὁ ᾿ς Οοάεχ ὅγγ. Ῥαγΐ, - Ἐ- 
λισὲ σεοτρ. -Ἐ Ἰελισεῖ 5ῖ1ν. Οἶγορι. 2Ζ2ωῇ] ρῥγαπηϊτ. οτι 199 Κὶς» 
64, 935 τοϑ. (οί. ἕζων 44; τού, 247. Οεογρ. ϑιαν. Οἴγορ. οτι ζων 

γι, 24ς. Οοάεχ ὅ5γγ. Ῥαγίί. Αππη. στ. Ασα. Εά. ᾿ 
᾿ΧΥΨ. Καὶ ἐγένετο) α ἐγένετο 44. καὶ ἔλαβε] α και 44. τὸ 
μαχϑὰρ] το χαξθα 11. τὸ Ναῦρα 111. τὸ μαχμα ΧΙ, 44, ς3) 74» 
τού, 110, 120, 121) 1345) 144) 236, 242. (αἴ. Νίο. τὸ σρωμα 10, 
ςς,) κό, 82, 93, τοϑ, 246. (πρὶ. Ὑπεοάοτεῖ. Ὁ. 24. ἴῃ 4. Ἀερ. ϑἷαν. 

“Μοίᾳ. τον μακθαρ 64. τὸν μαχμα 71. τον μοίςρωμοχμα τ ςϑ8. 

τὸν χαχμᾶ 1τ4ς. τὸ μαχααρ 247. τὸ μαχιδὰρ Αἰά. τὸ μαχμῶν 
(Δ γῆν. τ. πηᾶγρ. ςρῶμα.) Ατπι. ἘΔ, τὸ μαχαμ, (πιαγε. βρατίμνη) δῖαν. 
᾿Οἴἶτορ. καὶ ἔδαψεν] -ξ αὐτο το, 82, 93ν τοϑ. Οομρ]. ὙΠεοάοτει. 
. εἰ. ἐν τῷ ὕδατι] κεν 11, 18. υδατι το, 82, 93, τοΒ. Οοπὶ. 
᾿Ὑμεοάοτεῖ. 1. οἷς. πιαθος ἐν ἴπ σμιαγαδϊ. πιΐθ. ΑἸοχ. καὶ τεριέξαλεν] 
καὶ ἐπεδαλεν 10, 82) 93) 108. Οὐρὶ. ὙΓμεοάοτεῖ. Ἰ. εἶς. καὶ τσεριε- 

βάλετο γ1. ἐπὶ τὸ πρόσωπον αὐτῷ] α τὸ 44, 74, 242, 247. αὶ αὖ- 
τῷ Απῇ. 1. ἅπη. Ἐά. ᾿Αζαὴλ ἀντ᾽ αὐτῷ} ἀντ᾽ αὐῇε Αζαηλ 1 ς8, 
ἄντ᾽ αὐτῷ} - ἐπι Συριαν 82, 93.» τοϑ. 

ΧΥῚ. Ἐν ἔτει] ργτηΐτ. καὶ Θεοῦ. τοέμπ]ῳ} τρώτῳ τό, 246. 
τῷ ̓ Ἰωρῶμ,} τὰ Ιωραμ, ΧΙ, 19, 1τοϑ, 247. Οοχηρί. ΑἸεχ. αὶ τῷ 44) 18. 
τοῦ Ἰωραν 829 93. τῶ Ἰωαρᾶμ, (ῆς ἰπῖτ8) 24ς. Ἱϊεροδοῶμ ΑΙά, υἱῷ 
᾿Αχαὰθ] νις Αχχααδ το, 82,93, 108, 1: 8, 247. Οὐπιρὶ. ΑἸεχ. βα- 
σιλεῖ Ἰσραὴλ) βασιλεως Ισραηλ τ0, 71) 84,93, 108, 1 ς8, 247. Οοπηρὶ, 
ΑΙεχιλ,. καὶ Ἰωσαφὰτ] καὶ τω Ιωσαφατ 93, το8. καὶ Ἰωσαφὰτ 

βασ. ᾿14δα} α ΧΙ, κ5, ς τ», κ6, 64, 71) 74. τού, 110, 120, 121) 134, 

1445) 158, 236, 242, 24ς, 246, 247. Οοάεχ 5γγ. Ῥαγ. (οι, ΑἸά, 
Απῇ. 1. Ασῃ. Εὰ. δῖαν. Οἷἶτος. καὶ του Ιωσαφ. βασιλέως Ιεδὰ 10. 

α Ιωσαφ. βασ. Ιαδα 243, 244. βασιλεῖ 25} βασιλεὺυς 111. βασι- 
λεωῶς τοϑ. ΑΙεχ. ἐξδασίλευσεν] ργετηῖ. καὶ 44. (ΑἸεχ. ἰηῖεῦ μῃοο8.) 
ἤρξατο βασιλεύειν δῖαν. Οἷἶτος. ἐἰδασίλευσεν ὅζς. δὰ ἢἤπ. ςοη).] 
19. Ἰωρῶμ] Ὀρὼμ δίαν. Οἷἶτορ. υἱὸς Ἰωσαφὰτ) υιος Σαφαν 
44) τού. υἱος Ιωσαφαϑ' ς6ό.ὙἩ βασιλεὺς Ἰόδα] βασιλεως Ιεδὰ 64, 
71) 82, 92, τοϑ, 1ς8, 243. ΑἸά. Αἰεχ. υἱος σδα 93. Ρῥγξπηῖ. ὁ 247. 

ΧΥΠ. τριάκοντα καὶ δύο ἐτῶν] οκτω καὶ τριακόυτα ἐτῶν 71. 

ἣν] Ιωραμ 19, 85, 93» 1τοϑ. Οὐπιρὶ. κα 71. καὶ ὀκτὼ] καὶ τεσ- 
σαρακοντα 11. (Αται. Ἐά. οοῖτ. ἴῃ τηᾶτρ.) καὶ τεσσεράκοντα 1Π]Ὸ 

καὶ δέκα 82,93. ἐν Ἱερεσαλήμι) ἐν Ἰσραὴλ 71. «πὶ Ιερεσαλημ 
123. Οδῖ. Νίο. αν 4 Οοάϊοεϑ δεγρὶϊ. , 

ΧΥ]1Π. βασιλέων) βασιλεως 1Π1, τῶι, 1ς8. ρεδοτηϊτ, τῶν ΤΉΘο- 
ἀοτεῖ. 1. οἷ. οἶκος ᾿Αχαὰδ] ρταιηϊκί. ὁ 144).244. ὙΒεοάοτεῖ. 1. οἶς, 
ὅτ, ϑυγάτηρ---γυναῖκα} ἦν γὰρ ϑυγάτηρ ᾿Αχαδ γυνὴ αὐτῷ ϑῖαν. 
ϑυγάτηρ ᾿Αχαὰδ---γυναῖκα) ΜΔιίια “λαὸ ἐγαὲ εἰ μχον ὅτ. Βαι- οὔτ, 

13. 

14. 

1ς. 

20. 

21. 

΄σ- 

Ἃ 

Ζ ν. 

αὐτῷ εἰς γυναῖκα] αὐτῷ γυνὴ Ατγπι. τ. Ατηϊ. 4. ψυνὴ αὐτῷ Οεογρ. 7 2.) 

καὶ ἐποίησε] καὶ ἐποίει ΤἼεοαοτεῖ. 1. οἶζ. 
Κυρίου Τπεοάοτεί. 1. οἶξ. 

ΧΙΧ, τὸν ᾿Ιάδαν] τὸν Ἰάδα (93. οὐ α ἔργα [1π.} 1 ς8. 

Φ ὔ γ᾽ 

ἐνώπιον Κυρίου) ἔναντι 

καϑὼς 

εἶπε] καϑα εἰπὲν ἀντῳ 82, 93- Οοπιρὶ. καϑῶς εἰπὲν ἄὐτῳ τοϑ, 123; 
247. ΔΙεχ. ὄᾶναι αὐτῷ] δεναι αὐον 247. ΒΑΌεϊ αὐτῷ (Ὁ κς Οράεχ 
5γγ. Ῥαγί, λύχνον] τὸ λύχνον ΑἸά, ὶ τοῖς υἱοῖς αὐτῷ! , 1Ι. 

α καὶ εξ, 64, 71, 243» 24ς. δῖαν. Οἶτορ. «Ἷ πάσας τὰς ἡμέρας] ἐν 
πάσαις ταῖς ἡμέραις (υϊ 41101) σεογρ. δῖαν. Ε 

ΧΧ. Ἐν ταῖς ἡμέραις} ργαπνίττ. καὶ Θεοτρ. ϑίαν. Οἴτορ. 
15] τὰ Ἰωραμ το, 93, 108, 18. 
᾿Εδωμῖται (ἢς νεῖ. 22.) Οεογρ. 
Ργϑπητ. τῆς ΑἸοχ, 
τού, 119) 120, 1239» 134) 144) 158) 236, 242) 24ς. (οπρί. ΑΙά. ΑἸεχ. 
Οἱι. Νῖς. ἐφ᾽ ἑαυτὸν] εφ᾽ εαὐτες 11. το, 82, 93, 1ο8, τ ς8, 243, 
2444. Οθοῖρ. εφ᾽ εαυτα ΧΙ, 64, 71) 74) 92, τού, 119») 120, 134) 144» 
236, 242, 24ς. ΑΙά. ΑΙεκ. εφ᾽ εαυτῳ 44. ΟΑζ. Νίο. εφ᾽ ἑαυτοῖς ςό, 
247. εαντοις 246. | 

ΧΧΙῚ. εἰς Σιὼρ] εκ Σιὼν 10, 82) 93. ἐκ Σηὼν τοϑ. εἰς Ὡρ 24. 
δμαθεῖ ἴῃ ομδγαέϊ. πιίποτε ΑἸεχ. εἰς Σεῖρ τιᾶγρ. Απτη. Εὰ, εἰς Σὲρ 
Οδοῖς. εἰς Σιρὼμ ϑίῖαν. Οἶτορ. δείγα αὶ. καὶ πάντα] ρτα- 
τοϊτῖ, αὐτὸς 10.) 82, 93ν 108. (οιῃρὶ. τὰ ἅρματα) -- αὐτὰ 247. 

μιαδεῖ τῶ ἴῃ Ἵμιαγαέξ. πὐΐποσε ΑἸεχΊ τῶ μετ᾽ αὐτῷ α τα 11, ΧΙ, 64, 
γι, τςβ, 243, 244, 247. Αἰά. ΑΙεχ. Ατῃλ. 1. ἄστη. ΕΔ... αὐτὰ 82; 93» 

108. Οοπρί. ἃ μετ᾽ αὐτῷ Οεοτρ. καὶ ἐγένετο) ἐγένετο 44. 

αὐ- 
ἠθέτησεν ᾿Ἐδωμ)} ἠϑέτησαν οἱ 
Ἐδὼμ] Αἰδωμ 93..: χειρὸς] 

ἐξασίλευσαν) ἐδασιλευσεν ΧΙ, ς ς) 719 74) 92, “--- 

Ὅν 



κεφ. ΝΙΠ. 

23- 

24 

25. 
26. 

27. 

28. 

29. 

ΒΑΣΙΔΕΙῺΝ Δ. 

αὐτῷ ἀγαςάντος, χαὶ ἐπάταξε τὸν Ἐδωμ. τὸν χυχλώσαντα ἐπ᾽ αὐτὸν, χαὶ τὸς ἄρχοντας τῶν ἀβ. 
24. μάτων, χαὶ ἔφυγεν ὁ λαὸς εἰς τὰ σχηνώματα αὐτῶν. Καὶ ἠϑέτησεν Ἐδὼμ ὑποχάτω τῆς χειρὸς 

᾿Ιέδα ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης" τότε ἠθέτησεν Λοξνὰ ἐν τῷ χαιρῷ ἐχείψῳ. Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λό- 
γῶν ᾿Ιωρᾶμ χαὶ πάντα ὅσα ἐποίησεν, ἐκ ἰδὲ ταῦτα γέγραπ]αι ἐπὶ βιδλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς 
βασιλεῦσιν ᾿Ιόδα 5 Καὶ ἐχοιμήϑη ᾿Ιωρὰμ μετὰ τῶν πτατέρων αὐτῶ, χαὶ ἐτάφη μετὰ τῶν “πατέ- 
ΘΩν αὐτῇ ἐν “πόλει Δαυὶδ τῷ “πατρὸς αὐτῷ" χαὶ ἐξασίλευσεν ᾿Οχοξίας υἱὸς αὐτᾶ ἀντ᾽ αὐτῇ, 
Ἐν ἔτει δωδεκάτῳ τῷ Ἰωρὰμ υἱῷ ᾿Αχαὰδ βασιλεῖ ᾿Ισραὴλ ἐξασίλευσεν ᾿Οχοξίας υἱὸς ᾿Ιωράμ. 
Υἱὸς εἴχοσι χαὶ δύο ἐτῶν ᾿Οχοξίας ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν, χαὶ ἐνιαυτὸν ἕνα ἐξασίλευσεν ἐν Ἱε- 
ὑδσαλὴμ, χαὶ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτῷ Τ᾿ οϑολία ϑυγάτηρ. ᾿Αμξρὶ βασιλέως Ἰσραήλ. Καὶ ἐπο-- 
ρεύϑη ἐν ὁδῷ οἴκε ᾿Αχαᾶξ, χαὶ ἐποίησε τὸ «πονηρὸν ἐνώπϊον Κυρία χαϑὼς ὁ οἶκος ᾿Αχαάξ. Καὶ 
᾿ἐπορεύϑη μετὰ ᾿Ιωρὰμ υἱᾶ ᾿Αχαὰξ εἰς πόλεμον μετὰ ̓ Αζαὴλ βασιλέως ἀλλοφύλων ἐν Ρεμμὼθ Γα- 

Ν, "59 ΄’ ε ΄ δ 95 »' “5 ἰσι 3 λα, χαὶ ἐπάταξαν οἱ Σύροι τὸν ᾿Ιωράμ. Καὶ ἐπέςρεψεν ὁ βασιλεὺς Ἰωρὰμ τῇ ἰατρευϑῆναι ἐν 
3 ΄. Ξ:.ϑ "' ἰδ ρο Ὁ » ’ ς.: : ρο ᾿ς ρᾷ ͵ 

Ιεζράελ ἀπὸ τῶν πληγῶν ὧν ἐπάταξαν αὐτὸν ἐν Ῥεμμὼν, ἐν τῷ πολεμεῖν αὐτὸν μετὰ ᾿Αζαὴλ 

αὐτὰς ἀναςάντος) ὡς ἀνεζὴ νυκτὸς 10, 82, 93, τοϑ. Οοπιρὶ. ΤΥ. 44. 
Ἔ νυκτὸς 247. ΑΙεκ. καὶ ἐπάταξε! καὶ ἐπέπεσεν ἐπι Ἐδωμ,, καὶ 
ἐπαταζε το, 82, τοϑ. ἤς, ουπὶ Αἰδωμ ργὸ Εδωμ, 93. κα καὶ 44. ϑῖδν. 

Οἰἴορ. τὸν ᾿Εδωμ] λτον ΧΙ, 44, ςς, τύ, 715, 745) τού, 110» 134 
144) τς8, “16, 242, 243) 24ς, 446. ΑΙά. (αἴ. Νὶς, -Ἐ καὶ τὸν λαὸν 

19, 1ο8. Ὑεοάοτεῖ. Ω.. 2ς. ἴῃ 4 Ἀερ. - τὸν λαὸν 82. Βιαθεῖ τὸν ἴῃ 
οἰαγδᾶι. υλϊποῖς Αἷοκ. τὸν κυκλώσαντα ἐπ᾽ αὐτὸν] τον χυκλωσαντα 

αὐῆον ΧΙᾺ 44, 71) 74, 92, τού, 119, 120, 121) 123) 1345 144) 242, 
4243» 344. ΑΙά. (δι. Νίς. τὸν κυκλεντὰ ἐπ᾿ αὐον 82, 93,) το8. τὸν 

χυκλύσοντα (ἢς) αὐτὸν 236. “κα τὸν 24ς. κυκλξντα ἐπ᾿ αὐτὸν (ΟΠΊΡΪ. 
τὸν κυχλᾶντα αὐτὸν ΤὨεοάοτεί, ]. εἰξ. καὶ τὰς ἄρχοντας} α καὶ 

Ἀπ. τ. Απῃ. Ἐὰ. δῖαν. Οἷἶγος. τῶν ὡρμάτων] -[- αὐτε 82, 93; 
1τοϑ. μετὰ τῶν ἁρμάτων ΤὨεοάοτεῖ, 1. οἷ, αὐτῶν] αὐτα 82, 93. 
Οομρὶ. ΤΙ οούοτεῖ. 1. εἶξ, 

ΧΧΙΙ. Καὶ ἠϑέτησεν] καὶ ηϑέτησαν 44) τοό. χαὶ ὅτως ἠθέτησεν 
δῖδν. Οἴτοσ. Ἐδὼμ] α ΧΙ, 44) 74. τού, 120, 121) 134.) 1445γ24. 
μαδεῖ ὦ 'κὰ Οοέεχ ὅγγ. Ῥαγῖ, ὑποκάτω] ὑποκάτωθεν 120, 123. 
ὑποκάτω τῆς χειρὸς) υποκατωδεν χείρος ΧΙ, 44) ςό, 64, 71, 92, τού, 

ς μται, 134γ 144) 148, 236, 242, 445γ24, 246,4). ΟομρΡΙ. Α]ά. ΑΙεχ. 

Οδι. Νίο. τὸ μὴ δεναι χείρα 10» 82, 93,.1ο8. Οὐπρί. ὑποκάϑωθεν 
(Π.) χειρὸς ἐς. ατῆς 74. 14δὰ} τῳ Ιπδα 19, 82) τοᾶ. τότε 
ἠϑέτησεν ὅζο. δὰ ἔπ. οοπι.} ἐν τῷ ἐκείνῳ καιρῷ ἠϑέτησε καὶ Λοθνά 
Απη. 1. στη. ΕἘά. ἠθέτησεν 4] αϑέτει 19, 82. ἀϑετὴ (Π0) 93. 
ἀϑετῇ τοϑΒ. ἠϑέτη (ἢ.) 242. λΛοβνὰ] Σεννα 11. Λομνα 111, 71. 
82, 123. καὶ Λοῦδενα 44. Λοξερα ςα, 436, 245. Λομνα ἕνα (ἢς) 
κό, 246. Ασθανα ό4ᾳ. Λοῦενα γ45 92, τοῦ, 120, 1215) 134) 243,244; 
α4ς. Λοβηλ 93. Νασῶνα (ἀυδῖε) τ19. Θασμανα τ:8. Νασδανὰ 
ΑΙ4. Λοδαρὰ Ολι. Νίος. ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ] εν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ 

44. 
ΧΧΊΙΙΙ. Ἰωρῶμ) Ιωραξ γᾳ. οὐκ ἰδὰ---λόγων] αὶ οὐπι ἱπιεγπιεά, 

82. οὐκ ἰδὲ] οὐχ ἰδὲ 111,44ς.- ταῦτα γέγραπἼαι}) λα ταυτα ΧῚ, 
1, 74, τού, 120, 141) 134») 144) 226, 242, 24ς. ΑἸά. (αι. Νῖο. 

Ατ. 1. πῇ. ΕἘἀά. ταυτὰ γεγραμμενα 10, ξ6, 93), 1οϑ, 119, 247. 

δίαν. εἰ ταῦτα γεγραμμένα Οεοτξ. ἐπὶ βιδλίῳ] ἐν βιδλιῳ 1Π, 
ςό, γ1, (144. οοττ. ἐπι βιθλιε.) 242, 244, 246. ἐπι βιδλιου ΧΙ, 44. 
54) 83) 1ού, τοϑ, 120, 1217 123») 134) 247. Οομρὶ. (δι. Νῖο. εν 

βιδλω τ:ς8. τοῖς βασιλεῦσιν] τῶν βασιλεὼων 82, 93, το8. (ΟΠ1Ρ]. 
ΟΠ Ἀπῇ. 1. Απῃ, Ἑά. Οοτρ. (αν. 

ῳ 

ΧΧΙΝ, μετὰ τῶν πατέρων αὐτῷ 1], 71. ϑῖαν. Οἴτος. καὶ 

ἐτάφη] και ϑαπηΐεται το, 82, 93» 108, 123, 236, 242. Οοπιρί. (δῖ. 

Νίς. α ςό. καὶ ἐτάφη---αὐτῷ 2} μαρεῖ ἴ ομαγαξξ, τηΐπογε Αἷεχ. 

μετὰ τῶν ττατέρων αὐτῷ 4] α μετα 19. λ 445 ς6, 74,24ς. τοῦ 

πατρὸς αὐτῇἢ} α 19, 82) 93, το. Οοηρί. μαδεῖ ὧ --- Οοάεχ ὅγτγ. 

Ῥατΐ, υἱὸς αὐτῷ ] ργατηϊ. ὁ 246. 

ΧΧΥ͂. δωδεκάτῳ] ἐνδεκατω 19» 93, 108. δεκάτῳ 82. τῷ Ἰω- 

ρὰμ] τὰ Ιωραμ ΠῚ, 10, 84) 93» 108, 119. Οπιρὶ. 8[ν. α τῷ 64, 74» 

ἡ χοό, 120, 123») 134) 144, 158, 436, 242. ΑΙά. (ας. Νῖς. υἱῷ 

᾿Αχαὰδ] ανιῳ ΧΙ. νι Αχααῦ 19, 82, 93, 108, τ 8. (οηηρὶ. 8ἴδν. 

βασιλεῖ] βασιλέως 19», 71, 82» 93. 1ο8, 1ς8. ΟΟπηρ!. 54Δν. Ἰσ- 

ραὴλ] α δῖαν. Οἶτος. ἐδασίλευσεν Ὀχοζίας] βασιλεύειν ἤρξατο 

Ὀχοζία ΟΘεοτρ. 8(αν. υἱὸς Ἰωράμ} α 19, 82, 93ν το8. βασι- 

λέως [αϑα 247. Οοπιρὶ. Αἰεκ. Ἀπ. 1. ἄτῃ. Εὰ, δῖαν. Μοίᾳ. 
ΧΧΥῚ. Υἱὸς] - Ιωραμ ΧΙ. κ4. 71974» τοῦ, 119) 120, 1219 134} 

144) 168, 236, 242) 24ς», 247. ΑΙά. (αἴ. Νίς. Απῇ, 1. Ατπι. Εά. δ» 

θεῖ ἴῃ οἰδγαδς. τοΐποτε Αἰεσχ, Ὑἱὸς--ἐτῶν] καὶ κδ΄. ἐτῶν ϑίαν. 
Οἴἶτορ. ἐτῶν] ἦν 247. ΑἸεχ, Απη. 1. Ὀχοφίας] ἦν Οχοξιας υἱος 
Ἰωραμ το. ἔς, πῇ Οχοζειας, 82, 93. “Ἔ υιος Ιωραμ τοβ. Οοπρρὶ. 

λ πη. τ. ἐν τ᾿ βασιλ. αὐτὸν] ὅτε ἤρξατο βασιλεύειν Θδογς. δαν. 
καὶ ἐνιαυτὸν ἕνα ἐδασίλευσεν] καὶ εἐδασιλευσεν ἐνιαυτον͵ 10,. 82). τοβ. 
Οοπιρί. ἐνιαυτὸν ἕνα] α Πῖς 93. ἕνα ΑἸά. ν Ἱερεσαλὴμ!] ἐν 

Ἰσραὴλ 1, 111,16 1. -Ἐ ἐνιαυτὸν 93. ἐπι Ἰερεσαλημ 24ς. καὶ ὄνο. 
μα] ὄνομα δὲ Οεοτρ. δῖαν. τῆς μητρὸς αὐτῷ} τῇ μητρι αὐτῇ 71. 
Γοθολία] Γολια 144. Γολολια (οςοττ. αἱ]. πη.) 444. Γοποΐα Οεοτρ. 
“Διλαϊϊα Ψυὶς. ᾿Αμδρὶ] Ζαμέρει (ευπιὶ ᾧ [υρτὰ 11π.) 11. Ζαμέρι 
ΧΙ, 445) ζ2, 64, 745 92, τού, 110, 120, 121) 134) 144, 226, 542, 24.3. 

247. ΑἸά4. (αι. Νίς. δ᾽αν, Οἷἶγοξ. α 9. Αμῦρει τό. Αχααᾷξ 85, 
93. 108. Αχααξ Ζαμξρι 1:8. Αμρι 24ς. (οπιρί. “"πγὶ Ψυΐξ. 
βασιλέως Ἰσραήλ] λα 82. καὶ βασιλεὺς Ἰσραήλ Οδεοτρ. 

ΧΧΥΊΙ. Καὶ ἐπορεύϑη---Αχαδθ 19] α οὔπι ἰπιεγτηθά, 82. ἐν 
ὁδῷ οἶκε] ἐν οδὼω οἰκω 24ς. καὶ ἐποίησε] α καὶ ϑἷαν. Οἴἶτορ. 
πίον Κυρίου] ἐν οφϑαλμοις Κυριου ξς. καϑὼς ὁ οἶκος] κα ὁ ΧΙ, το, 
93. 1ο8. Οομηρ!. καϑὼς καὶ ὁ οἶκος Αττῃ. τ. Ατην. ἘΔ. καϑὼς ὃ 
οἶκος ᾿Αχααθ) ὅτι γαμξρὸς ἣν τοῦ οἴκου ᾿Αχάξ. Οεστσ. Μβεμὲ αἴροντα; 

“ελαῦ : γεπεν ὀπὲηα ἄοπιμς Αολαὸ γα. Ψυῖρ. ᾿Αχααξ ἢπδ].] -ἰ- οτι 
γάμπρος οἰκου Αχααβ ες τς. - γαμῶρος γαρ οἰκου Αχααβ ες! τό, 
(64. ἴω ΧΚ) 246, 247. Οοάεχ ϑγτ. Ραγι. ΑἸά. ΑἸεχ. - οτι γαμῷρος 
οἰκε Αχααβ 84. -ξ οτι γαμέρος οἰκου ἐξὶν 93. - οτι γαμῷρος οικᾷ 
Αχααβ ες! τοϑ. Οοπιρὶ. ὅτι γαμξρὸς ἣν τῷ ΟἾΧΕ ᾿Αχαάξ Ατηι. 1. 

Απῇ. Εά. -Ἡ γαμβρὸς γὰρ ἦν οἴκε ᾿Αχαθ ϑῖαν. 
ΧΧΨΝΤΙΙ. Καὶ ἐπορεύθη) -- Οχοζειας 93. Οχοζιας τοβ. 

Ὀοπιρὶ. μετὰ ᾿Αζαὴλ] ἐπι Αϑαηλ το, 71, 93» 108. Οοπηρὶ. Αγπι. ᾿. 
την. Εά. 8ῖαν. καῖα Αζαηλ 53. μετὰ ᾿Αζὴλ Οδοῖγ. εοπγα Ηκ- 
παοὶ ψυὶσ. βασιλίως ἀλλοφύλων) βασιλεα Συριας 19, 93», τοϑ. 

Οὐοπιρὶ. βασιλέως Συριας ςς, 344. βασιλεα αλλοφυλων γ1. διαδδε 
αλλοφυλὼν [ἰπεα ἰγαηδῆχ. εἴ ἔργα δῷ 8]. τι. Συρηας τοό. βασιλέως 
᾿Ασυρίων Αγπι. τ. Αππ. 4. τέρόπι δυγίς Ψυϊρ. ἐν Ῥεμμὼϑ)] εἰς 
Ῥαμαϑ' 19, 93, 1ο8. Οοπιρ. Ῥεμμὼϑ] Ραμωϑ (ἔς ἱπῆ) ΧΙ, 44, 
1) 74.792) τού, 120, 121) 134) 1449) 242, 243, 2445) 24ς. ΑΙεχ, (αἴ. 

Νῖίς. Ρεμμαϑ (ἢς ροῆελ) ς6. Ῥαμμωϑ' (ῆς ᾿π.4) 64, 82. ῬΡεμωϑ 
:ς8. Ρεμαϑ' (ἔς ἱπῆ4) 246, 247. Ῥεμμὼϑ Γαλαὰδ] Ῥαμὰ Θη- 

γαλαὼδ (ἢς) ΑΙά. Ῥαμὼϑ Γαλαὰδ (ᾶς ροίεα) Αττη. 1. Απη. Ἑά. 
δῖαν. Μοίᾳ. ᾿Απὸμ Γαλαὰδ Θεοῖγ. Ῥαμὲϑ Γαλαὰδ 8ϊαν. Οἰΐτορ. 
«Βανιοιὰ Οαἰααὰ Ψαὶρ. τὸν Ἰωρώμ,} ἐν τῳ Ιωραμ, 247. κ τὸν ΑἹά, 

ΧΧΙΧ. Καὶ ἐπέςρεψεν] καὶ ἀπερρεψεν ΧΙ, 44, 74. τού, 120, 121) 
123) 1347 144, 242. ΑΙά. Ολτ. Νίοσ. Καὶ ἐπέςρ. ὁ βασιλ. Ἰωρὰμ) 
α93.- ὁ βασιλεὺς} α Ατπι. 1. Οεοτρ. δῖαν. Οἶτος. ὁ βασιλεὺς 
Ἰωρᾶαμ] Ιωραμ ὁ βασιλευς ςς:. τῇ ἰατρευθῆναι) α τὰ 44. τρος τὸ 
ματρευϑηναι (πιάτ. υς ΕΔ.) Οοάεχ ὅγγ. Ῥαγ. ργϑοπηῖτε. τορὸ ἰηῖεγ ὑπ- 
οο5 Αἰεχ. ἐν Ἰεζράελ] εν Ισραηλ (ἢς ἰηῆτα Π, 82, 243, 244. ϑἷαν. 
Οἴἶδορ.) 719 93» 24ς. ἐν Ιεξραηλ (ἔς ἰη:) τοϑ. ΟΟΠΊΡΙ. “εν Ιεσραελ 
(ἔς ἱπῆι) 158. πὸ τῶν τοληγῶν] ἀπὸ τῦληγων αὐα γι... τλη- 
γῶν ὧν] αν 8. ὧν ἐπαταξαν---Συρίας} λα ουπι ἰπιενπιεά. 44. 
ἐπάταξαν αὐτὸν] ἐπαταξζαν γαρ αὐἴον 8. επαταξζαν αντοι οἱ Συροι 
932. Ἔ οἵ Σύροι τοϑ, 247. (Οοάεχ ὅγτ. Ῥατϊΐ, (1 κς.) Οὐπηρ!. ΑἸεχ. 

παταξεν αὖον 242. , αὐτὸν Οεοτς. ἐν 'Ῥεμμὼϑ)] ἐν Ραμαϑ Γα- 
λααδ το, 93, τοϑ. Οοπρ!. ἐν Ραμμαϑ τό. ἐν Ραμωϑ (ἢς 4111) 436. 

ΑΙ4. ἐν Ῥαμὼπ Θεοτρ. ἐν Ῥομοῦϑ' 8ι4ν. Οὗτος. μετὰ ̓ Αζαὴλ] 

μετὰ ᾿ΑΖῚλ Θεοῦ. βασιλέως Συρίᾳ] βασιλεα Συριας 245. καὶ 

ἢ 

ἐνῶ». 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ. 

ΚΕΦ. ΠῚ, 

βασιλέως Συρίας: χαὶ ᾿Οχοζίας υἱὸς Ἰωρὰμ χατέξη τῷ ἰδεῖν τὸν ̓ Ιωρὰμ υἱὸν ᾿Αχαδδ ἐν Ἰεζράελ, 

“ 2947 » 7 
ὁτι Ἡῤῥώςει αὐτός. 

ΚΕΦ. 

ἀνῇ νι ε - 2. “ ἰκά ωἹἷπ «» Ὧν “ΐ ὧν. χαὶ εἶ: ΟΞ " ἌΜΙ 

ΚΑῚ Ἑλισαιὲ ὁ τποροφητῆς ἐχάλεσεν ἕγα τῶν υἱῶν τῶν προφήτων, Χᾶϊ! εἰπὲν ἄυτῷ, Ζωσδι τὴν 1. 

΄ ΄ 
᾿, 

3 
ἰδὲ φΖ ", , ρ᾿ ᾿ ς 

' 

ὀσφύν σου, χαὶ λάξε τὸν φαχὸν τᾷ ἐλαίου τῦτα ἐν τῇ χειρί σᾶ, καὶ δεῦρο εἰς Ρεμμὼν Ταλαάϑ, 

Ν 3 ρὸ “ς 

Καὶ εἰσελεύσῃ ἔχει, καὶ 
ρὃ : ᾿ ε΄" Ν 

ὄψει ἐχεῖ ᾿Ιὰ υἱὸν ᾿Ιωσαφᾶτ υἱ8 Ναμεσσι, 
Ν 3 ΝΕ 2 “ 

χαὶ εἰσελευσῇ χαὶ ἀναςῇσεις 

ΝΜ φρο ρ᾿ 2 3 κς 4. Ν ἴω 9 Ζ 

αὐτὸν ἐκ μέσου τῶν ἀδελφῶν αὐτᾶ, καὶ εἰσάξεις αὐτὸν εἰς τὸ ταμεῖον ἐν ταμείῳ. Καὶ λήψῃ τὸν 

φακὸν τῷ ἐλαίδ, 

εἰς βασιλέα ἐπὶ 
᾽ ε ΄ 

παιδάριον ὁ προφήτης 
7 

: ,»ενν 

εἶπε, Πῤὸς σὲ ὁ ἄρχων. 

φαλὴν αὐτῇ, καὶ εἶπεν αὐτῷ, 

λαὸν Κυρίου ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ. 

χαὶ ἐπιχεεῖς ἐπὶ τὴν χεφαλὴν αὐτῷ, καὶ εἶπον, Τάδε λέγει Κύριος, Κέχρικά σε 

Ἰσραήλ" καὶ ἀνοίξεις τὴν ϑύραν, χαὶ φεύξη καὶ ἃ μενεῖς... Καὶ ἐπορεύϑη τὸ 

εἰς Ῥεμμὼν Γαλαὰδ, Καὶ εἰσήλϑε: χαὶ ἰδὲ οἱ ἄρχοντες τῆς δυνάμεως 

ἐχάϑηντο, χαὶ εἶπε, Λόγος μοι πρὸς σὲ ὁ ἄρχων: καὶ εἶπεν ᾿1δ, Πρὸς τίνα ἐὴ πάντων ἡμῶν; χαὶ- 

Καὶ ἀνέςη λαὶ εἰσῆλϑεν εἰς τὸν οἶκον, χαὶ ἐπέχεεν τὸ ἔλαιον ἐπὶ τὴν χε-- 

Τάϑε λέγει Κύριος ὁ Θεὸς ᾿Ισραῆλ, Κέχριχά σε εἰς. βασιλέα ἐπὶ 

καὶ ἐξολοϑρεύσεις τὸν οἶκον ᾿Αχαδδ τῇ χυρίου σὰ ἐκ ππροσώπου 

ν 2 ΄ Ν, ὦ φι δέ : " τς ΡΞ ἴ φζιο ρ» δέ . 

μου, χαὶ ἐκδικήσεις τὰ αἵματα τῶν ὀξλων μου τῶν προφητῶν, καὶ τὰ αἵματα πσάντων τῶν δέλων 

ΝΣ 9 Ω ρ Ψ 3 Ν ΓὙΝΝῚ 2 ΄ ΡΨ Σ 

Κυρία ἐχ χειρὸς ᾿Ἰεζάξελ, Καὶ ἐχ χειρὸς ὅλ τὸ οἱχδ Αχαᾶξ, καὶ ἐξολοθρεύσεις τῷ οἴχῳ ᾿Αχαὰδ 

Ὀχοζίας] καὶ τάτε χάριν Χοζία ϑ8ῖαν. Οἰἶτορ. Ὀχοξίας] Οχοζει 

1. Ὀχοξία 8ιαν. Μοίᾷ. υἱὸς Ἰωρῶμ]) -Ἑ ὁ βασιλεὺς [εδα ΧΙ. 

-«Ἔ βασιλεὺς Ιᾳαδα 44, 52) ς,) 64) 71, 74. 929 93» τού, 119, 120, 121) 

123, 134, 1ς8, 236, 243ν 244) 247. Οομρὶ. Διά. Αἰεχ. (αἵ. ΝΊς. 

Οεοις. 5ϊ14ν. -1 βασιλεως Ιαδὰ 82, το8. πη. τ. Ατηι. Ἐά, τοῦ 

ἰδεῖν} α τὰ 44,71. υἱὸν ᾿Αχαῶθ] -“ βασιλεὰ 19. κα 44» 24ς. Βᾶ- 

δεῖ ὧδ καὶ 64. - βασιλεα Ισραηλ 935) τοβ. ἐν Ἰεζράελ) Ισραηλ 

19. εἰς Ισραηλ 5ξ. εἰς Ἱεξραελ γι. Αἰεχ. Ροηΐϊ ροίξ αυτος ἴῃ πε 

ςοπι. 93. 108. εν Ισραηλ 119. εἰς Εζραελ 245. ἐν Ἰεαρ ΑΙά. 

ὅτι ἠῤῥώρει αὐτός] οτι πρρωξησε 71. 

1. ἕνα τῶν υἱῶν] α τῶν υἱῶν 44- α τῶν 144. ἕνα ἐκ τῶν υἱῶν Οξοτρ. 

δῖαν. τὴν ὀσφύν σου] τὸ μέσον σε ΑΥπι. τ. Απη. Ἐά. τὰς ὄσφυς 

σε ϑίαν. τὸν φακὸν] των φαχὼν 93. τὸ κέρας σου 8ῖαν. Οἰἶτορ. 

τὸ σκεῦος δῖαν. Οἴτορ. τῇ ἐλαίου τότε} τε ἐλαιου τᾶτον ςύ. τοῦ 

λει τοτα 242. τάτε ἶν] τὰ ἐν τοῦ. Οοπηρ. ἐν τῇ χειρί σου} 

αν 242. μδδεῖ ἴῃ ομαγαξξ. τηΐμογε ΑἸεχ. καὶ δεῦρο] και πορευϑήτι 

19, 1οΒ. Οοπιρ!. κῶν τορευξ 93. καὶ ἄπελθε Ατηι. τ. Ατγηι. ΕΔ, 

καὶ ἔλϑε Θεοῖς. 8ιαν. καὶ δεῦρο--Τ᾿αλαάδ] εἰ υαάΐε ἱπ Καπιοιά Θα- 

ἰααά. Ψυὶσ. εἰς Ῥεμμὼϑ)] εἰς Ραμαϑ' (υῖ ἔργα) 93, τοϑ, Οοπιρὶ. 

εἰς Ῥεμῶϑ' (αἱ Ῥαμὼϑ) ΑΙά. εἰς Ῥεμὼπ' ΟΘεογρ. 

11. Καὶ εἰσελεύσῃ ἐκεῖ } α ἐκεν 71,939) 108. (πρὶ, λ 74: 

ὄψει ἐκεῖ} α 74.246. καὶ οψη 242. κα ἐκεῖ ϑίαν. Οἰἶϊγορ. ὄψει] 

οψη τῶι, 1347) 148. ΑΙεχ. Ἰδὲ] Ιηϑ 44) ς2, 92, τού, 121) 123, 

134) 144») 236, 242) 244, 247. Αἰά. ΑΙεχ. σδι. Νῖίς. (Ὁἢ 3 Ἀερ. 

χἰχ. 16.) υἱῷ πιεηᾷ. 71. εἰς ἴη8 74. δὲ υἱὸν Ἰωσαφῶτ υἱξ] Ιωσα- 

φατ Εἰ νι 1Ε. - υἱὸν Ἰωσαφὰτ] ὕν ὃὁν (ςο) Σαφὰτ 242. υἱὸν 

Ἰωσαφὰτ υἱῷ Ναμεσσὶ] νιον Ναμεσσει νιον Ιωσαφατ το, 93» ιοϑ, 

υιον Σαφατ νιον Ναμέσιας 44. τον υἱον Σαφαϑ νιον Ναμεσει ς6. 

υἱον τῷ Ιωσαφατ νιον Αμεσι 71. υἱῷ Ναμεσσὶ] νιον Αμεσει ΠΙ. 

υἱον Αμεσσι ΧΙ, 64. υἱον Ναμεσι ξ 9. υἱὸν Ιαμεσσι 74. νιον Ναμε- 

σιας τοό. υἱον Νάμεσσι τ19, 1347 236. Οοάεχ ὅγχ. Ραγῖ. ΑἸά, (αἵ. 

Νίς. υεὸν Μεσσι 1.8. νιω Ναμεσσι 24ς. υἱξ ᾿Αμεσὶ Ατπα. 1. 4}}- 

416. Απη. Ἐά. υἱξ Ναμεσσὰ (ἔς ροῖῖεδ) Οοάδχ μη ϑεγρῖ!. καὶ 

εἰσελεύσῃ 25] αὶ 19) 93») 108. καὶ ἀναςήσεις} καὶ ἀναςησει 19. καὶ 

ἐξαναςησεις 123. καὶ αναφησὴς 242. καὶ ἰξαξεις ϑῖαν. τῶν 

ἀδελφῶν αὐτῷ} τα αδελφε αὐε 24. εἰς τὸ---ταμείῳ] εἰς τὸ ταμμείω 

(ς) 134. εἰς τὸ ἐσώτερον ταμεῖον ϑἷαν. εἰς τὸ ταμεῖον] εἰς τὸ τα- 

μέζον 44, 64, τού, 119, 121) 343, 345. ΟὐΟπηρῖ. ΑἸΔ, α 52, 71) 74» 
82, 92, 123) 144) 236) 242. (δι. Νίς. τάμιειον 93. τάμειον τοϑ. 

ἰν ταμείῳ} ἐν τῳ ταμειῳ ΧΙ, 55» 7171 ς8, 236,24). Αἰεχ. ἐκταμεῖον 

19. κα 44) 1οῦ. ΑἸά, ἐν τῷ ταμιείῳ 64, 74) 82, 92, 110) 120, 121) 

123, 144» 242, 243. Οαϊ. Νίς. εχ ταμιείου 93. ΟὐμΡΙ. εκ τάμειου 

1ο8. τω ταμιειὼ 245. 

11. Καὶ λήψη)] και ληψει 93. τὸν φακὸν τῇ ἐλαὶΒ] α τέ ἐλαις 

44, το6. ἐπιχεεῖς} ἐπύχεης 93.245. τὸ ἔλαιον ἐκ τὰ κέρατος 

5ϊαν. Οἴἶϊττος. ἐπὶ τὴν κεφαλὴν] ατὴν ΧΙ. κεφαλὴν αὐτῇ} κεφα- 

ληὴν αὐτὼ 24ζ- καὶ εἶπον) καὶ εἶπεν 1. ροίεθα οοτ. χᾶρ ἐρεῖς 19. 

93, 1ο8, 123. Οὐπιρὶ. καὶ λέξεις Ἅτιι. 1. Αἰτῃ. ἘΔ. ᾿ 

καὶ 

Ἐάαδε λέγοι ἡ 

Κύριος] -Ἑ ὁ Θεὸς Ισραηλ 64. ΑἸά. εἰς βασιλέα] α εἰς 44» τού, τ4ο, 

134. 144, 236, 242, 247. (δ. Νῖο. Ατστ. 1. Απη. Βά. Παθεῖ εἰς π᾿ 

οἶδν, πηῃ. ΑἸεχ. εἰς βασιλείαν (ς ᾿πἴτα) αν. Οἶτορ: ἐπὶ Ἰσραήλ] 

κ ἐπὶ τς. ϑῖαν. Οἷἶτος. ἐπὶ λαὸν Κυριου ἐπι τὸν Ἰσραὴλ 44. καὶ 

ἀνοίξεις] καὶ μετὰ τοῦτο ἀνοίξεις δῖαν. Οἶτορ. καὶ ὠνοίξεις ὅτε. κὰ 

Άη. ςοπ".] και εξολοϑρευσης τον οἰκὸν Αιχιααξ τῶ κυρίω σκ εκ ὩροσωπῈ 

μα. καὶ ἐκδικησεις τὰ αἰμαῖα τῶν δελων μου τῶν προφητῶν. καὶ τὰ αἱ- 

ματὰ τῶν δαλων Κυριου εκ χείβος [εζαθελ. καὶ “Ἔκ χείρος ΟΔῈ Τοῦ ΟΙΧΒ 

Αχααδ. καὶ ἐξολοϑρευσης του οἰκου Αχααῦ ὀρᾶντα (Η.) πρὸς τοιχον’ 

καὶ συνεχομενον και καϊαλελίμμενον ἐν Ισραηλ. και ἐπιδαναι τὸν οικὸν 

Αχααβ εἰς τὸν οὐκον Ἱεροδοαμ, υἱὲ; Ναδατ' καὶ ὡς τον οἰκον Βαασα νι 

Αχια. καὶ τὴν Ιεξαδελ. και οὐχ εςὶν ὁ ϑαπίων. καὶ ἀνοιζης τὴν ϑυρα 

και φευξη και οὐ μένης. 2445. ((, νεζ. 6.) 
144. φεύξη] φευξει 93. 
:οϑ. Οοπιρὶ. -ἰ ἐκεῖ δῖαν. 

ΙΝ. Καὶ ἐπορεύθη] καὶ ἐξεπορευϑὴ τ6. τὸ ποαιδάριον] αὶ 44. 

τὸ παιδάριον ὁ προφήτης} ὁ τοροφητὴς τὸ παιδαριον 11. σάοίείεπὲ 

μεν ῥνορήεια Νυῖὶ. Ῥεμμὼϑ] Ραμμωϑ 54ς. Ῥεμὰϑ' Αἰεκ. Ῥα- 

μᾶϑ' (αἰϊοὶ Ῥαμὸϑ) δῖαν. Οἶτορ. Ῥεμμὼϑ Γαλααδ] Ραμαϑ Τα- 

λααδ 93. Ῥαμπὼμ Γαλαὰδ Θοοτρ. 
ν. Καὶ εἰσῆῇλϑε] καὶ εἰσηλϑὸον 93. 1.8. οἱ ἄρχοντες τῆς 

δυνάμεως} ρταεπηϊτῖ. οἱ ανδρες 44. δ ἄρχων τῶν δυνατῶν δῖαν. Οἰΐξτορ. 

ἐκώϑηντο] ἐκάϑητο 8ιαν. Οἶτορι καὶ εἶπε] - τω ἴπ8 242. ΛΔό- 

γος μοι} -ἰ- κρυφιος 19, 93. 108, 158. λογος κρυφιος μοι 246. λόγος 

τις ἔσι μοι Ασπι. τ. Αὐηι. Ἐὰ. -Ἐ ἐςὶ ϑίαν. ὃ ἄρχων] .κδ4 

καὶ εἶπεν Ἰὰὲ δια. δὰ ἤη. σοη.] α 44. 1ού, τς8, 242, 24. 

ΨΙ. Καὶ εἰσῆλϑεν] α καὶ ΑΥγπι. 1. “Ἢ μετ᾽ αὐτῷ δῖαν. Οἶτορ. 

εἷς τὸν οἶκον] - αὐτὰ το8. εἰς τὸ τωμεῖον Α΄, 1. Αγ. Εα. τὸ 

ἔλαιον] τὸ ελεὸν 93. καὶ εἶπεν αὐτῷ---καὶ ἔφυγε δὰ βη. οοπι. 10.} 

εἶπον (ἢς) αὐτω παντα. καὶ ἡνοιξεν τὴν ϑυραν καὶ ἐφυγεν 24. ὃ 

Θεὸς Ἰσραὴλ] α (Απῇ. τ. μδθεῖ ἴῃ πιᾶγρ.) Ατπι. Εά. Κέχρικαώ σε] 

ἔχρισα σε82. εἰς βασιλέα] α εἰς 44. ἐπὶ λαὸν] επι τον λαὸν ςό, 

93, 108, 1ς8. Οοπηρὶ. Αἴεχ. ἐπὶ λαὸν--- Ἰσραὴλ) ἔπι τὸν λᾶον ανυ- 

τοῦ Ἰσραὴλ 44. τῷ λαξ Ἑυρίου ἐν τῷ Ἰσραήλ ϑίαν. Οἰΐτορ. 

λαὸν Κυρίου] α 55. Κύυριου δάἀάϊε, ἔργα ᾿ἴπ. πη. τϑο. 1.44. 

Ἰσραήλ] α ἐπὶ τὸν ςς. κ τὸν 64. 
ὙΠ1. τὸν οἶκον ᾿Αχαδβ] ρταγηίεῖ, εἰς τ44. ἐκ προσώπου μου] 

εκ τρόσωπου σοὺ 11, 111. καὶ ἐκδικήσεις] εἰ αἰοίψεαν Νὰ]. τὰ 

αἵματα 19] το αἰμα 19, 64, 93» 108, 242 5ἴλν. τῶν δέλων μου] 

κα 93, τοϑ.. τῶν δάλων μου--- Κυρίου} των δαλων Κυριου 436, 242. 

τροφητῶν---ἐρῶντα ἴῃ οοπ). [64.] τοροφητῶν καὶ τον Αχααῦ εβραντὰ 

(ομ 815 η164}15) 44. καὶ τὰ αἵματα) και τὸ αἰωα 93) 108. ϑῖαν. 

πάντων τῶν ϑάλων] τῶν δαλων ππαντων 246.Ἡ. ϑέλων Κυρίου] δαλων 

μα τς8. ᾿Ἰ1εζάθελ] α 82. 

ὙΠΙ. Καὶ ἐκ χειρὸς] α ἐκ χειρος 71. α 82. ὅλου τοῦ οἴκον 

᾿Αχαδ] ὅλου τῷ οἴκου αὐτῇ Αταν. 1. Αὔγην. Ἐά. καὶ ἐξολοϑρ. τῷ 

οἴκῳ ̓ Αχαὰθ] κα 93- ἐξολοθρεύσεις} εξολοϑρευσω 71. τῷ οἴκῳ] 

τῇ οὐχ 64, 71.) 1105) 123) 148. ΑἸά. Αἰεχ. τον οικὸν 82) 24)0.ὉἩὁ τῷ 

οἴκῳ ᾿Αχαδθ] τοῦ Αχαα ΧΙ, ς2, 745 93, τού, 120, ταϊ, 134, 14» 

τὴν ϑύραν] 'τὴν ϑυραὰ 
καὶ καὶ μενεῖς} καὶ εχ, ὑπομένεις 19). 93» 

2.Ἃ 

επὶι 

8λ Ἁ 
εῖὶ ΤΟΥ 

ΙΧ. 

ἢ 

-.---κκ.“ν“ὦῳοὦΒὕ. ὦ. 



ΚΕΦ. ΙΧ. 

0. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14 

15. 

"Ἡ- 

ΒΑΣΙΔΕΙΩῺΝ “Δ. 
ἀο 2.58) 

ὀρᾶντα παρὸς τοῖχον, χαὶ συνεχόμενον. καὶ ἐγχαταλελειμμένον ἐν Ἰσραήλ. Καὶ ξώσω τὸν οἶκον 
᾿Αχαδξ ὡς τὸν οἶκον ἹἹεροξοὰμ υἱᾷ Ναξᾶτ, χαὶ ὡς τὸν. οἶχον Βαασὰ υἱῷ ᾿Αχιά. - Καὶ τὴν Ἰεζά.- 
δελ χαταφάγονται οἱ χύνες ἐν τῇ μερίδι ᾿Ιεζράελ, χαὶ οὐχ ἔςιν ὁ ϑάπ]ων" καὶ ἤνοιξε τὴν υύραν. 
χαὶ ἔφυγεν. Καὶ ᾿Ιὸ ἐξῆλθε πρὸς τὸς παῖδας τῷ χυρία αὐτῷ, χαὶ εἶπαν αὐτῷ, Εἰρήνη, τί ὅτι 
εἰσηλϑεν ὁ’ ἐπίληπ)ος ὅτος πρὸς σέ; χαὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ὑμεῖς οἴδατε τὸν ἄνδρα χαὶ τὴν ἀδολε- 
σχίαν αὐτᾶ, Καὶ εἶπον, "Αδιχον, ἀπάγ[ειλον δὴ ἡμῖν, χαὶ εἶπεν Ἰδ πρὸς αὐτὲς, Οὕτω χαὶ ὅτω -- {Ἐ5Ὸ 
ἐλάλησε τρος μὲ, λέγων, χαὶ εἶπε, Τάδε λέγει Κύριος, Κέχριχά σε εἰς βασιρλέα ἐπὶ ᾿Ισραῆλ. 

.ν Σ ΓΖ » .»"κ᾿Ψ 
Καὶ ἀχᾶσαντες ἐσπευσαν, χαὶ ἔλαξεν ἕχαςος τὸ ἱμάτιον αὐτῇ, χαὶ ἔϑηκαν ὑποκάτω αὐτῇ ἐπὶ τὸ φλο ὦ “2 «90 
γαρὲμ τῶν ἀγαξάσμων" χαὶ ἐσάλπισαν ἐν χερατίνη, χαὶ εἶπαν, ᾿Εξασίλευσεν ᾿ΙἸό. Καὶ συγεςράφη 
1δ υἱδς ᾿Ιωσαφὰτ υἱξβ Ναμεσσὶ πρὸς Ἰωράμ' χαὶ ᾿Ιωρὰμ αὐτὸς ἐφύλασσεν ἐν Ῥεμμὼθ Γαλαὰδ, 
χαὶ πᾶς Ἰσραὴλ ἀπὸ προσώπου ᾿Αζχὴλ βασιλέως Συρίας. Καὶ ἀπέςρεψεν ᾿Ιωρὰμ ὃ βασιλεὺς 
ἰατρευδήναι ἐν ᾿Ιεζράελ ἀπὸ τῶν “πληγῶν ὧν ἔπαίσαν αὐτὸν οἱ Σύροι ἐν τῷ “πολεμεῖν αὐτὸν μετὰ 
᾿Αζαὴλ βασιλέως Συρίας" καὶ εἶπεν. ᾿Ιδ, Εἰ ἔς, ψυχὴ ὑμῶν μετ᾽ ἐμδ, μὴ ἐξελθέτω ἐκ τῆς σό- -τ΄ ἀμολδιν ες 

243,),2344. τὸν Αχααδ το, 216, 242. (αἴ. Νίο. τω Αχααβ τοϑ. 
Οὐοπηρὶ. ἐκ τῷ οἴκε ᾿Αχῶὼδ Θεοῦ. 8Ιαν. Μοῷῷ. ἐρῶντα] ὃς ἐρήσῃ 
Ἀπη. τ. δϊίαυε. Αττω. Εὰ, ὃς ἐρεῖ 8 (ὐοηϊΐςε5 δεγεὶϊ. καὶ συνεχό- 

ΧΙΠ. Καὶ ἀκέσανες] ὡς ἤκεσαν Απη. τ. Απη. Ἐά. καὶ ὡς ἤκα- 
σαν Θεοῖς. καὶ αὐτοὶ ἀκέσαν]ες δῖαν. Οἷἶτογ. ἔσπευσαν] εταχυ- 
ναν. 247. ἔδραμον 81αν. Οἴἶτορ. ἔδραμον σπεδῇ (ῥγορεγαπίεν) ϑ|ᾶν. 

μενὸν ὅζο. δά βη. οοπ).). 44. ἐγκαϊαλελειμμένον] ἐγκαϊαλελυμ- Μοῖᾳ. καὶ ἔλαξεν] και ἐλοῦδον ΧΙ, 44, 74, τού, 120, 123», 134. {- 
μένον (ἢ.) το6. καΐαλελειμενον 244. ' ΑΙεχ. (δῖ. Νίς. πῃ. σ. στ. Ἑά. ἔλαξεν ἕκαςος] ελαξεν ανηρ 

ΙΧ. Καὶ δώσω] καὶ ἐπιδωσω γ1. καὶ τταραδώσω ϑαν. δώσω] τ9. ΤὙπεοάοτεῖ. Ο, 29. ἱπ 4 Ἀερ. ελαῦον ἀνηρ 93») το8. Οοπηρί. τὸ 
ἐπιδαναι 1Π1, ΧῚ, 44, 52, 74, τοῦ, 120, 121) 123, 134» 144, 236, 242, ἱμάτιον αὐτῇ} τὴν ρομφαιαν αὐε και το ἐματιον αὐΐε 44. τὰ ἱμάτια. 
2343» :244. (οάεχ ὅγτ. Ῥαγ. (τ. ΝΊς. τὸν οἶκον ᾿Αχαδξ]} τὸν ο- αὐτῇ 8ῖαν. καὶ ἔϑηκαν--αναβξάϑμων] αὶ συπὶ ἱπίοττηεὰ, 44. ἔϑη- 
χὸν ἄντε 44. ᾿Αχαδδ] ργιηίτε. τῷ Αἰεχ. ὡς τὸν οἶκον 19] ες καὶ] εϑηχεν 247. ΑἸ4. Ὑ βεοάοτει. 1. οἷ. ὑποκάτω αὐτῷ] υποκατω- 
τὸν οἰκον 158. ὡἧ τὸν οἶκον τ" ---ὡς τὸν οἶκον 29] αὶ ἀἰτοτιῖτ. ουπὶ 'θ-'͵͵ ϑὲν ἴκ 19) 935, το8. οίπρ!. ΤἈεοάοτεῖ. 1. οἷ. ἐπὶ τὸ γαρὲμ.}) ἐπι 
τοτηθὰ, 19) το8.( τὸν οἶκον Ἱεροξοὼμ)} κα οἴκον τῶι. Ἱεροξοὼμ!} γαρ ἕνα 11], ΧΙ, ς2, ς 3, τό, 4, γ1, 74) 82, 92, τού, 119, 120, 121) 
Ῥταετλϊτ, τῷ ΑἸεχ. υἱξ Ναδᾶτ] α 71. υἱῷ Ναξῶν Θοορ. υἱδ 123» 134) 144, 236, 242, 243, 444, “46. ΑἸά. (σαι. Νίς. Αχτῃ. α- 
Ναξὰτ ὅς. δὰ ἤπ. ο0π).} 44. καὶ ὡς τὸν οἶκον] αὶ οἰκον το. Ατπι. Εά4. Οεογς. 8[8ν. ἐπὶ γὰρ τὸν ενᾶὰ 1:8. ἐπὶ τὸ γαρὲμ τῶν 
καὶ ὡς καὶ τὸν οἶκον δίαν. Οὗἶτον. Βαασὰ] Βασα γι, τοϑ. Οοπιρ. ἀναξάϑμων] ἐφ᾽ ἕν τῶν γαρὲμ ἐπὶ μίαν τῶν ἀναβάϑμων το. ἄς, πἰᾷ 
Βαᾶς ϑίαν. Οὗτος. ᾿Αχιά] Αχεια 93. ᾿Αχίν Θεογρ. αν. Μοΐᾳ. αναξαϑμιϑων, 93, τοϑ. ἐφ᾽ ἕν τῶν γαρείμι Ὑβεοάοτεῖ. 1. οἷ. τὸ 

Χ, καταφαγοιἶαι] φαγονται τις. ἐν τῇ μερίδι] εν μεριδι τοῦ γαρὲμ) κα το 447. ΟΟτρΙ. τῶν ἀναξαϑμων] - ἐκαϑητο ΧΙ, ς2, τό, 
αγρου 195) 935 108. (οπγρὶ. ᾿Ὲ τὰ ἄαγρε τς. Ἰεζράελ) του σε 4,71, 74, 82, 92, τού, 119, 120, 121) 123, 1345) 144) 18, 536,45. 

βαηλ 11, 111, ςς, 82, 243.) 244. δῖαν. Οἴτορ. Ἱεζραηλ ΧΙ, 19,939 243, 244. 246, 247. ΑἸά. Οκϊ. Νίς. -Ἐ ἐκαϑήηντο (πιαγρ. ἐκαϑητο) 

1οϑ. (ΟὨΡ]. ῥγϑοιηΐῖ. τε ςό, 246, 247. Αἴεκ. τα Ιεσραελ 64. τε [ιὸ --- Οοάεχ ὅϑγγ. Ῥαγ, -Ἐ ἐκάϑηντο (ΑἸεχ. ἰηΐοσ ὕποοβ.)} Οθορ. 

Ιζραελ τι9. καὶ οὐκ ἔξιν] καὶ εκ ἐγαὶ το, 93» 1οϑ, 123, 244). ϑίαν. -Ἐ ἢ ἐκάϑηντο Ατηϊ. σ. Ατπι. Ἐὰά. ἐν κερατίνῃ] α ἐν 245. 
Οὐρὶ. Θεοῦ. 5᾽αν. καὶ ουκ ἦν44.- καὶ οὐκ ἔσιν ὁ ϑαάπἼων] καὶ καὶ εἶπαν] καὶ εἰπὸν 11, 445) 74» 82, 93, τοϑ, 123, 134) 144) 236, 442, 
ἀδεὶς ἔςαι ὃς ϑάψει Αττλ. τ. Α΄. Εά, ὃ ϑαπΊων] -Ἐ αὐτήν Οεοῦσ. 4243, 244. ΟΟπρ!. ΑἸεχ. (δῖ. Νίς. καὶ εἶπαν--βασιλίως Συρίας 
ϑίαν. καὶ ἤνοιξε] καὶ μετῶ τᾶτο ἤνοιξε δῖαν. Οἶτονσ. τὴν ϑύ- ἰπ οοῃ). 1ς.] αὶ οὔπὶ ἱπίεγπηοά, 24ς. ἐδασίλευσεν] βεθασιλευκεν 19, 
ραν) τὴν ϑυρα 93, 144, 242. 935 1ο8. (οπρρὶ. 

ΧΙ. Καὶ ἸΣ] καὶ [ες γ1. καὶ Ἰὸξς 82. εἶπαν] εἰπὸν 11, 44, ΧΙΝ. Ὁεεῖξ τοῖμπι οοπηα 71. Καὶ συνεςράφη] και συνεςρα- 
τό, 93, τού, 243) 244, 246. Οοπιρί. Αἰεχκ. εἰπὲν τοᾶβ. Εἰρήνη] φησαν τᾳ1. Ἰὲ--Ναμεσσὶ] α οὐυπὶ ἰητετπηθά. 44. υἱὸς Ἰωσαφῶτ. 

Ἔ καὶ εἰπεν αντοις ειρηνη 19, 93, 108. (οπηρῖ. εἰρήνη ἐξί ΑΥπι. τ. υἱξ Ναμεσσὶ] υἱος Ναμεσει νι Ιωσαφατ 19) 1ο8. υἱος Σαφαϑ' υἱξ 
Αγ. Ἐά. τί ὅτι---΄σορὸς σέ] φεϊά ὑεπὶ! σά τς ἡβε ορίαπια ἢ Ἡϊεῖοθ. Ναμεσσει ς6. νιος Ναμεσσει υἱε Ιωσαφατ 93. Ναμεσσὶ) Να- 
τί ὅτι εἰσῆλθεν] Ργϑεπαῖτι. καὶ εἰπὸν αὐτὼ 19, 93, 108. α ὅτι Οἴει, μεσσὰα 1Π. Ναμεσι γ4. τορὸς Ἰωράμ) ἐπὶ Ιωραμ 10, 93, τοϑ, 
ἱ. 7γο1:. εἰσῆλθεν] ἦλθε Ατη;. τ. Ατπι. ἙΕά. ὁ ἐπίληπἼος] ὁ επι- ΟὐομρΙ. Ἰωραμ αὐτὸς} Ὑτ. 11. κα αὐτὸς 44) 93, τοϑ. Οοπιρὶ. 
λημπῖος 93. κ ὁ τοῦ. καὶ εἶπεν αὐτοῖς) καὶ εἰπε ρος αὐτὲς 93, Ατηι τ. Απη. Εαὰ. Ιωραμ αὕτὼς (ἢς) τΩ:. ἰφύλασσεν] ἐφυλαξεν 

τοϑ. Οὐρὶ. Ὑμεῖς οἴδατε] ὑμεῖς αὐτοὶ οἴδατε Αττη. τ. Ατηλ. Ἑά. ςς. ἐφύλασεν (ῇς) τοό. ἐν Ῥεμμὼϑ Γαλαὰδ) εν Ραμαϑ Γαλααδ 
ΧΙ. Καὶ εἶπρν] καὶ εἰπεν 11. ροίξεα οοττ. (ΟἿ, νετ. 3.) καὶ ε'-Ξ΄ 93. ἐν Ῥαμὼϑ Γαλαὰδ ΑΙεχ. Ῥαμὸϑ Γαλαὰδ 5|1ν. Οἷἶτορ. καὶ 

πᾶν 64, 347. καὶ εἰπὸν αυτω 93, τοΒ. καὶ λέγεσιν αὐτῷ Ατπι. 1. τᾶς Ἰσραὴλ] ρτατλϊτῖ. αὐτὸς ΧΙ, 44) ς ς) 64) 74. 82, 92, 93, τού, το8, -",, 
Αση. Ἐὰά. ἤἴαδικον] -ἰ- ἢ οὐ ςς. αδικον εἰ οὐκ απαγίελεις 64. ΑἸά. χ19» 120, 121) 1345) 144) 1ς8, 226, 242, 243) 2445) 246. Οοπιρ!. ΑἸά. «- 
ἀδοκιμον 121. ἀδικία ἐξὶ τᾶτο Απη. 1. Ατηι. Εά. οὐ δίκαιον ἐςὶν 
Θεοῖς. ἄδικον ἐςὶν εἰ ἀκ ἀπαγγείλης ἡμῖν ϑ8ῖδν. Οἰἶτορ. ἄδικον εἰ 
ἐκ ἀπαγ[είλης δῖαν. Μοίᾳφ. ὠπαγίειλον) εἰ ἐκ ἀπαγίελλεις ΧΙ. 
ἀπάγ[ειλον δὴ ἡμῖν} ἀλλ᾽ ἀναγίειλον ἡμῖν. 19. ἔς, πἰῇ ἀλλα, 93, τοϑ. 
Οοπιρὶ. εἰ οὐκ ἀπαγίελεις ἡμῖν 445 53) 74» 92) τού, 120, 121, 123. 
134) 144, 236, 242, 243, 244. και απαγίελεις ἡμῖν ξξ. εἰ καὶ απαγ- 
γέλει σήμερον 71. εἰ καὶ καταγ[ελεῖς ἡμῖν Οαῖ. Νῖς. α δὴ Ατηι. 1. 
Απη. Ἐὰ. εἰ οὐκ ὠπαγγείλης νῦν ἡμῖν Οεοῖ. ἡμῖν) κα 24ζ. 
καὶ εἶπεν ἸΣ] α [5 93» τοϑ. ΟΟπιρ. στρὸς αὐτὰς] α 44,.243) 244. 
ἀνΐοις 93) τοβ. (οπιρὶ. Οὕτω καὶ ὅτω] α και “τω 44. δβτὼς καὶ βτὼς 

ξ6, 64, 93» τού, τοβ, 120, 121) 144) 158) 242, 24ς, 246, 247. ΑΙἸεχ, 

ἕτω καὶ ὅτως Οοπιρ!. Οδι. Νίς. ἐλάλησε τρὸς μὲ} μοι εἰπε 44. 
λέγων] α 44. 71. καὶ εἶπε] α ΧΙ, 44, ςς, 645 71) 749 82) 93») τού, 
1οϑ, 110, 1205 1215) 123) 134,18, 2326, 243. 244γ24ξ. (πρὶ. ΔΙά. 

ΑΙεχ. Οαἵ. Νίς. ἄπ. τ. πῃ. Ἐά, Θεοῖς. δῖλν. Τάδε λέγει Κύ- 

ριος} λ 2435) 244. εἰς βασιλέα] ἃ ξἰς 44, ςς. Ἀπ. 1. πῃ. Βα. 

Παθαῖ εἰς ἴπ αμαγαέζ, πιΐποτα ΑἸεχσ εἰς βασ. ἐπὶ Ἰσρ.] εἰς βασιλείαν 
Ἰσραήλ 8ῖαν. Οὗτος. ἐπὶ Ἰσραήλ] ἐπι τον λᾶον μα Ισραηλ 10,93», 

. 1ο8. ΟὐΙΡὶ. κα ἔπι 121. ἐράναι ον 

γο:. 11, 

ΑἸεχ. (αἵ. Νῖς. Ασῃ. 1. Απη. Εά. χαὶ τᾶντες Ἰσραηλίται Οεοτς. 
ὅτος αὐτὸς καὶ πᾶς Ἰσραὴλ δίαν. Οἶτος. ᾿Αζαὴλ] ᾿Αζὶλ (υε 4110}}) 
Οθοῖρ. α ϑίαν. Οἷτοξ. βασιλέως) α 44. 

ΧΥΝ. Καὶ ἀπέςρεψεν] καὶ ἐπεςρεψεν 93, το8. ΟΟπιρ. Καὶ ἐπέ- 
φρεψεν--- Συρίας] α οὑπὶ ἱπιεγππα, 71) 92, 236,242.0. Ἰωρὰμ ὁ βα- 
σιλεὺς}] α ὁ βασιλεὺς 44) 74, τοῦ, 120. ὁ βασιλεὺς Ιωραμ 935 τοϑ, 

244. Οοπιρί. ΑΙεκ. ὁ βασιλ. ἰατρευϑ. ἐν Ἰεζρ.1 νατρευϑ'. ἐν Ιεζρ. ὁ 
βασιλ. ΧΙ. τατρευϑ. ἐν Ἰσραηλ ὁ βασιλ. 1347γ144. ἐν Ἰεζράελ 15} 
ἐν Ἰσραὴλ (ἢς ἰπ8) 44» 74. 82, τού, 121, 243. εν Ἰερεσαλημ 120, 

ΑΙ4, ἐν Ἰεῤραὴλ (ἂς ροῖεα) Οοπρ. ἀπὸ τῶν τυληγῶν] α τῶν 
144. “Ἔ ἐκεῖϑεν Αχτι, τ. Απῇ. 4, ὧν ἔπαισαν] ὧν ἐπαταξαν το, 
93, 1οΒ. Οοπιρὶ. ὧν ἐπληξαν 247. ὧν ἔπαισαν--βασιλίως Συρίας] 
α οὕπι ἱπιεπηθά. 44. οἱ Σύροι) οἱ Συριοι 1:8. ἦν τῷ πολεμεῖν 

αὐτὸν] ἐν τῶ πολεμεῖν αὐτες 11, 11, ΧΙ, 64, 74, 82, τού, τ2ο, 121, “{. “ 

134, 144, 446, 247. ΑΙά. ἐν πολέμῳ ὅτε ἐπολέμει 851αν. Οἴἶτορ. 
Εἰ ἔξεστι μετ᾽ ἐμ} εἰ ἔχεται ὑμεῖς τὴν ψυχην ὑμῶν μετ᾽ ἐμαὶ 19. ἢο, 
εἰᾶ ἐχετε, 1οβ. Οὐρὶ. εἰ ἔχετε ὑμεῖς τῇ ψυχὴ ἡμῶν ((ς) μετ᾽ ἐμ 
93. ψυχὴ] ἡ ψυχη 11, 64, 82) 158,24). ψυχὴ ὑμῶν] πνεῦμα 
ὑμῶν Αττη. 1. Απη. 4, μετ᾽ ἐμ] -" καὶ ἀπεκριϑησαν πας ὁ λαος 

81, 



, αὐτὸν] καετόζξευσεν αὐτὸν Οεοτρ. δῖαν. Οἴτορ. 

γου (οιρὶ. 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ. 

ΚΕΦ. ΙΧ, 
᾿ “Ὃ ρ᾿ : . 9 ρι 3 3 ͵ »μῬνΦ ““,ῷ» Ζ 2 

λεὼς διαπεφευγὼς τῇ ποορευϑηναὶ χαὶ ἀπαγ[εἴλαι ἐν Ἰεζράελ. Καὶ ἵππευσε χαὶ ἐπορεύϑη ᾿1ὰ, τ6. 
’ Ω 2 ΄ 2 ».) ᾽ ϑὃϑ»“-κ “Ὃ 

χαὶ χα]έξη εἰς ᾿Ιεζράελ, ὅτι Ιωρὰμ βασιλεὺς Ἰσραὴλ ἐθεραπεύετο ἐν τῷ Ιεζράελ ἀπὸ τῶν τοξευ-. 
3. 3 “Ὡς Ν 2 ΄" 4 ΝΜ 3 Ν, 7 

μάτων, ὧν χατετόξευσαν αὐτὸν οἷ ᾿Αραμὶν ἐν τῇ Ραμμᾶν ἐν τῷ πολέμῳ μετὰ ᾿Αζαὴλ βασιλέως 
: ἤ ᾿ 3. 7 7 ξΦ 

Συρίας, ὅτι αὐτὸς δυνατὸς χαὶ ἀνὴρ δυνάμεως" χαὶ ᾿Οχοζίας βασιλεὺς ᾿Ιόδα κα]έξη ἰδεῖν τὸν Ἴω- 
Ν 3 7 2 , χα ν Ν Ν δ δὲυν 5» ἰδὲ Ὁ κα 

ράμ. Καὶ ὁ σχοπὸς ἀνέξη ἐπὶ τὸν πύργον ᾿Ιεξράελ, καὶ εἶδε τὸν χονιορτὸν 1 ἐν τῷ ππαραγί- 
9 - 2 ΄. Ν᾿, ἐκ 3 ΝΗ ’ , ’ ᾿, 9 9 

γεσϑαι αὐτὸν, καὶ εἶπε, Κονιορτὸν ἐγὼ βλέπω" χαὶ εἰπεν Ιωραμ, Λάξε ἐπιξάτην, χαὶ ἀπόςειλον 
» 9 “ . » “2 ε 5 7 . ν 9 79 3 δζ 93 9 ᾿ 2» ὦ 

ἔμπροσϑεν αὐτῶν, χαὶ εἰπάτω, Ἢ εἰρήνη. Καὶ ἐπορεύϑη επιδάτης ἵππου εἰς ἀπαντὴν αὐτῶν, 
“.ἷ,ἤἢ ΄ ΄ ε Ν ε 5. 7 ν “ 3 Ν ΄ ν » 7 , “2 9 ἣ 

χαὶ εἶπεν, Τάδε λέγει ὁ βασιλεὺς, Ἢ εἰρήνη" χαὶ εἶπεν 18, ΤΊ σοι χαὶ εἰρήνῃ ; επίςρεφε εἰς τὰ 
Ν ᾽’ : ΄ ε»ν Ψ ᾿ ον 3 Σ,» 

ὀπίσω μου" χαὶ ἀπήγίειλεν ὁ σχοπὸς, λέγων, Ἦλθεν ὁ ἄγίελος ἕως αὐτῶν, χαὶ οὐκ ἀνέςρεψε. 
Ρ ! ὃν νι φ Ζ 

Καὶ ἀπέςειλεν ἐπιξάτην ἵππα δεύτερον, χαὶ ἦλθε πρὸς αὐτὸν χαὶ εἶπεν, Τάδε λέγει ὁ βασιλεὺς, 
τ ΄ ζΖ 3 ν. Σ) “2 ἈΝ 

Ἡ εἰρήνη" καὶ εἶπεν ᾿Ι1ὃ, Τί σοι χαὶ εἰρήνη ; ἐπιςρέφου εἰς τὰ οπίσω μου. Καὶ ἀπήγίειλεν ὃ 
. 3 νενἍ 9ι.᾿Ν, » ᾿ 

σχοπὸς, λέγων, Ἦλϑεν ἕως αὐτῶν χαὶ ἐκ ἀνέςρεψεν, χαὶ ὁ ἄγων ἦγεν τὸν 1δ υἱὸν Ναμεσσὶ, ὅτι ἐν 
“ -᾿ 3 δ “ .ΨἌ» Ψ “ φνρ ᾽ Νῇ 

λλαγῆῇ ἐγένετο. Καὶ εἶπεν Ἰωρὰμ. Ζεῦξον" χαὶ ἐζευξεν ἄρμα" χαὶ ἐξήλϑεν ᾿Ιωρὰμ βασι-- παραλλαγῇ ΕΥ Ομ, ξ ζευξ 6βμ "Ἂν ξη βὰμ β 

καὶ ἐιπεν᾽ καλὸν τὸ ρηρμα ὃ ἐλάλησας «24. μὴ ἐξελϑέτω) καὶ ἐξέλ- 
ϑέτω (τηᾶγρ. μη ἐξελθέτω) 1. μη ἐξερχεσθω 10, 93. 1ο8. ΟΟΠΉΡΙ. 
μη ἐξελϑη τῶι. μὴ ἐξελθέτω --διαπεφενγὼς] μὴ ἐξέλθετε ἐκ τῆς 
πόλεως καὶ μὴ φύγετε 5ῖαν. Οὗτος. ἔκ τῆς τόλ. διαπεφ.] διασω- 
ξομενος ἐκ τῆς πολεῶς 10, 93» 108. ΟπΊρ!. διαπεφ. ἐκ τῆς πόλεως 
ΑἸεχ. τῷ πορευϑῆναι!] τε διαπορευϑῆναι 71. τῇ πορευϑ. καὶ 
ἀπαγΓ.] α καὶ Ατπι. :. Απη. Ἐὰ, καὶ ὠπαγίείλατε 8ϊαν. Οἰἶτορ. 
ἀπαγγεῖλαι] ἀπηγίεληναι ΠΠ1. αναγίειλαι γ4. απαγίεληναι ττ0. 
απαγίηλαι 226.Ὺ. ἐν Ἰεζράελ 29} ἐν Ἰσραηλ 71, 929 119» 120, 121) 
134, 1445) 236, 242, 24ς. εν Ἰεδραηλ (ἤο ἰπ8) 93. 
ΧΥΙ. Καὶ ἵππευσε] καὶ ἐσπευσεν 111, ΧΙν 44, 2, 4, ς6, 64, 71) 

γ,4γ 82, 92, τού, 1τοϑ, 19. 120, 123»134.14491ς8,)236,242,243,) 244. 

«ζουνρί. ΔΙ. (ας. Νίς. α24ς. Καὶ ἵππευσε καὶ ἐπορεύϑη 18] καὶ 
ἐπεδη 1ε καὶ ἐπορευϑὴ 19, 93, 1το8. (οπιρί. καὶ ἵππευσεν ἸἸηὲ καὶ 
ἐπορεύϑη ΑΙεχ. καὶ ἐπορεύθη] α 71. καὶ κατέξη] αὶ το, 93» 1ο8. 
Οὐοπιρί. εἰς Ἰεζράελ] εἰς Ιεζραηλ 19, τοβ. -Ἐ καὶ ἐκοιμηϑὴ εκει 44. 
εἰς Ἰσραηλ 71, 827) 110, 121γ)24ς. δῖαν. ΟΙἶτορ. ἐν Ιεζραελ 247. ὅτι 

ἸΙωρὰμ)} διοτι Ιωραμ, το, 93» τοΒ. Οοπιρὶ. ὅτι Ἰωρῶὼμ--- ἀνὴρ δυνά- 
μεως} α οὐπὶ ἱπίετηοά. 44. βασιλεὺς Ἰσραὴλ] βασίιλευς Ἰεσραελ 
71. Ργϑιηϊ, ὁ 93, 108. αὶ ΟΟρΙ. ἐν τῷ Ἰεζράελ) α τῳ ΧΙ, 64, 
74, 939 τού, 1τοϑ, 134), 1445) 1ς859 236, 242, 247). (πρὶ. Α]ά. ΑἸἰεχ. 

ἐν Ἰσραὴλ 71, 121,245. ἐν τῳ Ἰσραὴλ 82, το. 84ν. Οἷἶτορ, πὸ 
τῶν τοξευμάτων---δυνάμεως} α οὐτὴ Ἰπίεττηεά, Οοπιρὶ. κα]ετόξευσαν 

οἱ ̓ Αραμὶν] κΆἈΠη.Ι. 

Απη. Ἐά. ὁ Ῥάμα Θεοῖς. Ῥάμα ϑ8ϊαν. Οἷἶτοσ.: ᾿Αραμὶν] Αρα- 
μιειν Π]. Ῥαμμαϑι 11. Ῥαμαειμ ΧΙ, γιγ τῶι. 123») (243. τηᾶγρ. Αρα- 
μειν.) 244. ΑΙά. Ῥαμαειν ςς. Ῥαμμαΐμ 64. Ῥαμαιμ (νεῖ Ραμαϊμ) 
γ4γ92γ1οό, 119, 1205) 1345) 144, 236, 242,2 4ς. (αἵ, Νίς. Ρααμειν 82. 

Αραμειν 93. Αραμεειν τοϑ. Ραμμειν 1ς8. Ῥαμαὶν 247. ᾿Αραμὶμ 
ΑἸεχ. ἐν τῇ Ῥαμμὰϑ)] ἐν τὴ Ῥαμμὼδ ςς, 64. ἐν τῇ Ρεμμαϑ' ςό. 
ἐν τὴ Ῥαμαδ᾽ 74,93, τού, 134) 244,24. ἐν τῇ Ρεμμων 153. ἐν τὴ 
Ραμωθ 144, 242. ἐν τῷ πολέμῳ] ἐν τῷ πολεμεῖν 247. ΑἸτη. ᾿. 
Απῇ. Ἑά. ἐν τῷ πολέμῳ ὅτε ἐπολέμει 8ϊαν. Οἶτος. μετὼ ̓ Αζαὴλ] 
ταῖς. τω 93» τιο8. ὅτι αὐτὸς---δινάμεως} ὅτι αὐτὸς ἦν δυνατὸς 
καὶ ἀνὴρ δυνατῶν ἐκοιμήθη ἐκεῖ δῖαν. Οἴἶτοσ.ι ὅτι αὐτὸς δυνατὸς] 
κᾶυτος 11. κ 19, 93. 198. “ ἦν Αγιι. 1. Αγπι. Ἐά. ϑίδνυ. Μοίᾳ. 

ὅτι ἣν δυνατὸς Θεοῖς. καὶ ὠνὴρ δυνάμεως] καὶ υἱος δυναμεως ΧΙ, 
121. κα 19» 93. 108. -Ἐ ἐχοιμηϑη ἔχεν 52, 74) τού, 120, 123, 134. 
216. Αἰά. ΑἸεχ. Ο(αῖ. ΝΊς. -Ἑ εκεὶ 144» 242. -Ἐ καὶ ἐκοιμήϑη ἐκεῖ 

Ατγτν. τ. Ασπὶ. Εά4,  ἕκειτο ἐκεῖ δῖδν. Μοίᾳ. βασιλεὺς Ἰόδα] 
υἱος αὐτῷ 44. 

ΧΥΠ]. Καὶ ὁ σκοπὸς] α ὁ 44. 

ἐφξήκει 93. 
ἀνέθη] εἰςηκει 19, τοβ. Οοπιρὶ. 

ἐπὶ τὸν ττύργον] ἐπι τον ττυργου το, 93, το8. ἐπὶ πύρ- 
Ἰεζράελ] ργαπιῖεῖ, ἐν ΧΙ, 64, 24) 93, τοῦ, 120, 121, 

1237) 134) 144, 230, 242, 243, 444, 246, 24). ΟομρΙ. ΑἸά, ΑΪεχ. 

Οαι. Νίο. ἐν Ἰσραηλ ςς, 82, τι. ϑῖαν. Οἴἶτορ. Ισραηλ 71) 24. 
εν Ιεζραελ τοϑ. τὸν κονιορτὸν} -[- τοῦ οχλου 10, 93) 108. 1ς8. 
Οοπιρ. ἸἨἸΣ].,, 44. Ατηϊ. τ᾿. ἄπῃ. Εά. ρῥγαπηϊς. τα 93. τὸν [ῆου 
τού, 243. ἐν τῷ παραγίνεσϑαι αὐτὸν] ἐν τῳ τταραγινεσϑαι Ιηου 
44. ἐν τῷ αὐτὸν τταραγίνεσϑαι ΑἸεκ. ἐν τῷ παραγ. τὸν Ἰὲ Αγτὰ. 1. 
Απη. Ἑά. παραγίνεσϑα!] τταραγενεσϑαι 119, 243, 24ς. καὶ 
εἶπε-- βλέπω] α οὐπὶ ἱπιεγαιοᾷ, 82, Κονιορτὸν ἐγὼ βλέπω] οχλον 
ἔΎω ορὼω 19, 935) 1τοβ. Οοηρί. “ ᾿Ιωρὰμ] Ιωραξ (ἂς νετ. 29.) γ4. 
Ααξε ἐπιδάτην] λαξετε ἐπιβαΐην ὑππε το) 93, 1ο8. Οοπιρὶ. -Ἐ ἵππὸ 

246. Ξ ἕνα Αγη. τ. Ασῃ. Ἐα. καϑίζε ἄνδρα ἐφ᾽ ἵππον ϑῖν. καὶ 

ἀπόςειλον) και αποςειλατε 10, τοϑ. Οὐρὶ. ΛΔ 923. ἔμπροσϑεν 

αὐτῶν] εἰς ἀπαντησιν αὐΐων 10. 93», 1ο8. ((οάεχ ϑγγ. Ῥαγί, πιασρ.) 
Οομηρ!. ἐμπροσϑὲν αὐτῇ 2246.Ὺ. καὶ εἰπάτω, Ἡ εἰρήνη] καὶ εἰπε 
τὰ δὲ λέγει ὁ βασιλεὺς εἰ εἰρήνη 196. Ἡ εἰρήνη] εἰ εἰρήνη (ῇς ροίεε4) 
44, 64, 74, 925 93) 106, τοβ, 110) 120, 121) 123) 134) 144, 242,243. 

᾽ν 

18. 

10. 

20. 

21. 

Οοπιρὶ. σαι. Νίο. α ἡ 714 829) 244. ΑἸά, - ἐρί (υὐ 4181) Αττῃ. τ. " 
Ἀπ. Εὰ. 

ΧΙ]. ἐπιξάτης ἵππου] ὁ ἐπιξατὴς τὰ ἵππου 93, 247. Οοῃηρὶ. 
ἵππου] τὰ 'πποὺυ τοϑ. εἰς ὠπαντὴν] εἰς ἀπαντησιν ΧΙ, 44) ς ς) ὅ4, 

71) 74) 927) 93) Οὔ, τοῦδ, 119, 120. 121) 123») 134) 144) 1ς8, 216, 

242, 24ς, 246, 247. (οπιρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. (αἴ. Νῖς. αὐτῶν] αὐτῳ 
44, 74, 82, 92, τού, 1195) 120, 134, 1449 236, 247). ΑΪεχ. (αι, Νίς. 

δῖαν. αὐτὰ .5» 64) 93. 1οϑ, 121) 123) 242, 243. Ο(Οπρ]. ΑἸά. .ο,.κ 

Ἄστῃ. 1. ἄχ. Εα., 

φ46. ΑΙ4.) 82. α ἢ 71. 1ς8, 247. διδεῖ ἡ ἴῃ ομδγαές, τηΐποτο ΑἸοχ. 
Τί σοι καὶ εἰρήνη] τι σου καὶ εἰρήνη 245. καὶ εἰρήνη] καὶ ἡ εἰρήνη 
(ᾶς οοπι. ἴε4ᾳ.) ς6. καὶ εἰ εἰρηνη (ς οοπὶ. 164.) 74. ἐπίςρεφε] 
ἐπιζρέφου ΧΙ, 447 71) 74) τού, 120, 121, 1347 144) 236, 242, 243, 

244. (κι. Νῖς. εἰς τὼ ὀπίσω μου} κα μου 144, 236, 242, 247. Οἱϊ, 

Νῖς. εἰς τὸ ὀπίσω μου (πιαγρ. υἱὐ Ε4.) Οοάεχ ὅγι. Ρα, πρὸς τὸ 

ὀπίσω μα ΑΙεχ. καὶ ἀπήγγειλεν] καὶ ἀπηλϑὲν 82. καὶ ανηγίειλεν 
144, 236, 242. Οἵ. Νίς. ἕως αὐτῶν] ὡς αὐτῶν 74. εὡως αὐτῇ 24ς. 

ΧΙΧ. ἐπιδάτην ἵππου] αναδατὴν ἱππὸοὺ 19, 93. ΟΟτρΡΙ. 
ἤλϑε πρὸς αὐτὸν] κα Αται. Ἐάὰ. 

, καὶ 
τορὸς αὐτὸν] μετ᾽ αὐἴον 1Π,| ΧῚ, 44, 

Ἡ εἰρήνη] εἰ εἰρηνη (ῆς πέτα 19, ς 5, 244γ.4ς, ο΄ 

.ι “' ὦ 

74) τού, 120, 144, 236. (αἵ. ΝΙίς. εως αὐἦον 10, τοϑ. ἐως αὐΐων 93. ΓΧ2 

Οοπιρὶ. κατ᾽ αὖον 123. μετ᾽ αὐΐων (134. οοῖτ; μετ᾽ αὖον.) 44ς. μετ᾽ 
αὐῇε 242. ἕως αὐτῶν Οοάεχ ὅγτ. ΡαΪΐ, Ἡ εἰρήνη], ἡ ΧΙ, γι, 85, 
1217)247. εἰ εἰρήνη (οάοχ ὅγτ. Ῥαγὶΐ, Αππη. 1. Αστα. Ἐὰ. Οθοσς. ϑίαν. 
μδθεῖ ἡ ἴπ οἰιαταέξ. πιΐποτε Αἰεχ. ΤΙ σοι καὶ εἰρήνη] τί ἔρι σου καὶ 
τῆς εἰρήνης Αττα. τ. Ατηι, ἘΔ, τί σὺ εἶ καὶ ἡ εἰρήνη σε ϑῖαν. Οἴτορ. 
ἐπιςρέφου] ἐπιςρεῷε 64, 82, 93. Οοπιρὶ. ΑΙά. ἐπιρρ. εἷς τὰ ὁπ. με} 
μιαδεῖ ἴῃ οπιδταίξ, πηΐποτε ΑἸεχ. ἐπιςρ. ὀπίσω με Απῃ. 1. Απη. Ἑά. 
ὀπίσω μἈ}] α μα 536, 242, 44ς. Ολῖ. Νίο. 

ΧΧ, Καὶ ἀπήγίειλεν)] καὶ απηλϑὲν ΧΙ. καὶ ανηγίειλεν τοϑ, 
Οοπιρ. λέγων] κα ϑῖαν. Οἶτος. ἮἮλϑεν] ηλϑὲ καὶ βτὸς το, 93, 
1τοβ. Οοπιρί. -Ἡ ὁ αγίελος 1ς8. ϑίαν. Οὗτογ. ἕως αὐτῶν] εὡως αυ- 
ΤῈ 123, 24ς. (αἵ. Νῖίς. δῖαν. Οἷἶτορς. τρος αὐΐων τς-8. καὶ οὐκ 
ἀνέφρεψεν) εἰ ποπι γουεγείμην Αττὰ, τ. Νυἷρ. καὶ ἐκ ἀνέρρεψεν---τεσ- 
σαρώκοντα καὶ δύο ἄνδρας ςαρ. χ. νεῖ. 14.1 .. οὐαὶ ἱπιογπιθά, τι. 
καὶ ὃ ἄγων--Ναμεσ.] καὶ ἡ αγωγη ἀγωγὴ ἴκ νι Ναμεσ. 19, 93) 1οβ. 
και ἢ ἀναγωγὴ ἴξ- Ναμεσ. νιε 246. καὶ ἡ ὠγωγὴ ὡς ἀγωγὴ ᾿Ιὲ υἱῶ 
Ναμεσσὶ Οοαρ!. καὶ ὃς ἦγεν ἦγε τὸν Ἰδὲ υἱὸν ᾿Αμεσὶ (Αττη. 1. τηᾶγρ. 
εἰ ἱποοάεγε βομὲ ἱπορώάενε εάν.) Αττω. ἘΔ. φῇ ἀμίσηε ἱποεμε φμαβ ἐπ. 
εεὔῶς )εάκ 21 Νανυ ΜΝ υϊε. 

ὠγωγὴ, ἀγωγὴ Ἰηξ υἱξ Ναμεσῆ, διότι ἡ παραλλαγὴ ἥγεν. Τ᾽ εοάοτεξ. 
Ω. 30. ἱπ 4Ἀερ. υἱὸν Ναμεσσὶ] υἱε Ναμεσις Π|. Ναμεσσὶ] 
Ναμεσσεια 1. Ναμεσὶιξ 44) 144,)344. Ναμεσσιξ ξς, ςό, γ4,) τού, 

120, 134, 1.8. (αἵ. ΝΟ. Αμεσιξ 71, 82ὥ. Ναμεσι 242. Αμεσσικε 

24ς:. ὅτι ἐν] διοτι εν 19, 93» 1οϑ, 546. ΟΟπ!ρΡΙ. ἔγίψετο] ηγεν 

19». 93) 1ο8, 247. (ΟΠΙΡΙ. 
ΧΧΙ. Ζεῦξον] ζευξατε αρμαῖα το. Οογαρ!. φευξατε τα αρμαῖα 

93. φευξατεαρμα τοϑ. φεῦγον 247. ῥτατηῖι. ἔλϑε Ασπη. 1. Ατπη. 
Ἐὰ. ζεύξατε δῖλν. καὶ ἔζευξεν ὥρμα} καὶ εζευξαν αρμα ΧΙ, ςς» 

καὶ ὁ ἄγων δτς. ὰ ἔπ. ςοπ).} καὶ τ΄. 



ΚΕΦ. ΙΧ. 

22- 

23- 

24. 

25. 

2,6. 

» 

; 

ΒΑΣΙΛΔΕΙΩΝ Δ. 

λεὺς ᾿Ισραὴλ, χαὶ Ὀχοζίας βασιλεὺς ᾿Ιόδα, 
δ, χαὶ εὗρον αὐτὸν ἐν τῇ μερίδι, Ναξεϑαὶ 
18, χαὶ εἶπεν, Ἢ εἰρήνη ᾿1ό, χαὶ εἶπεν 
καὶ τὰ φάρμακα αὐτῆς τὰ “πολλά. 
εἶπε πρὸς ᾿Οχοζίαν, Δόλος ᾿Οχοζία. 

»"» μ»ν ΙΝ Ν ΄ 39 ν»Ὁ τῆ, χαὶ ἐχαμψεν ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτῷ. 

δι. 29 “ὍΘ “ὦηωὦ. σι δὲ᾽᾽ ς ; ἀνὴρ ἔν τῷ ἄρματι αὖτξ, χαὶ ἐξῆλθον εἰς ἀπαντὴν. 
ῬῸ ᾽’ ΄ τὰ ᾿Ιεξραηλίτου. Καὶ ἐγένετο ὡς εἶδεν ᾿Ιωρὰμ τὸν 

ϑαὰχ ’ 2. »,ἢ » ς ρ 3 7 ρ 7 1ὲ, ΤΙ εἰρήνη, Ἔτι αἱ παορνεῖαι Ἰεζάξελ τῆς μητρὸς σον 
ν 32 ἢ Η ϑ Ν ρῶ Σ» "Ὁ Καὶ ἐπεσρεψὲν Ιωρὰμ τὰς χεῖρας αὐτῇ χαὶ ἔφυγε" καὶ 
» δ Ν δ ρω 3 »᾿ ρ 3 Καὶ ἐπλήσεν ᾿Ιὲ τὴν χείρα αὐτῷ ἐν τῷ τόξῳ, χαὶ ἐπά- ", 3 Ὰ, ᾽ ’ ρὸ ᾽ 5. »ὉὋ : ρ " ἷ ταξε τὸν ᾿Ιωρᾶμ ἀναμέσον τῶν βραχιόνων αὐτῶ, χαὶ ἐξῆλϑε τὸ βέλος αὐτῷ διὰ τῆς χαρδίας αὖ- 

. ΨΨ ὮΝ , 2. Καὶ εἰπε πρὸς Βαδεχὰρ τὸν τριςάτην αὐτῇ, Ῥίψον αὐὖ- 
τὸν ἐν τῇ μερίδι ἀγρξ Ναξεϑαὶ τᾶ Ἰεζραηλίτα, ὅτι μνημονεύω ἐγὼ χαὶ σὺ ἐπιξεξηκότες ἐπὶ ζεύγη 95 92 3 Ν ᾿" Ν ϑ. » 3 5 ρω ρὋ ὑπίσω ᾿Αχαὰξ τῇ ππατρὸς αὐτῇ, χαὶ Κύριος ἔλαξεν ἐπ᾽ αὐτὸν τὸ λῆμμα τϑτο" 

Ν Ν ἯΝ Φ ΡΦ εν 3. ᾿»Ὁ ᾿ 3 Ν Ν Ἁ4 Ναξεναὶ χαὶ τὰ αἰματὰ τῶν υἱὼν αὐτᾶ εἶδον ἐχϑὲς, φησὶ Κύριος, 

Εἰ μὴ τὰ αἵμα)α 
χαὶ ἀνταποδώσω αὐτῷ ἐν τῇ 

΄ὔ ΄ Ν ’ Ν » 3 ζω ζω μερίδι ταύτη, φησὶ Κύριος" χαὶ γῦν ἄρας δὴ δΐψον αὐτὸν ἐν τή μερίδι κατὰ τὸ ὅημα Κυρίου. ν 2 “΄ ν »»ζΖ ΪΨ Ν 2 δὺ 27. Καὶ ᾿οχοζίας βασιλεὺς ᾿Ιόδα εἶδε χαὶ ἔφυγεν ὁδὸν Βαιϑγάν' χαὶ ἐδίωξεν ὀπίσω αὐτῷ ᾿Ιὰ, χαὶ 
΄ 9 2 5 Ν ϑ ΄ 5" δ ὩΣ 3 ρ᾿ 2 ’΄ δι, ὦ 9 3 ’ εἰπε, Καὶ γε αὐτὸν" χαὶ ἐπάταξεν αὐτὸν προς τῷ ἅρματι ἐν τῷ ἀναδαΐνειν Ταὶ, ἥ ἐς ἐν Ιεδλαάμ" 

66, γ4) 82, 119, 120, 123) 134) 144,243524ϊ, 247. Αἴεχ, Οαι. ΝΊς, 
καὶ ἐζευξαν το, 93. 1ο8. Οοπιρί. καὶ εζευξαν αρμαῖα τ 8. Ατπι. τ. 
Απῃ. ΕἘἀά. -Ἐ αὐτῷ τὰ κα Οοάεχ ϑγγ. Ῥαῖ, καὶ ἐξηλϑὲεν ᾿Ιωρὼμ, 
- ἅρματι αὐτῇ] α ςς. ἸΙωρῶμ] α ΑΙά. καὶ Ὀχοζίας] και 
Οχόζει 1. ἀνὴρ] - ἕκαςος Αγηῃ. τ, Απτὴ. Εά. εκαςὸς ϑῖδν. καὶ 
ἐξηλϑον] καὶ εἐζηλϑε ΧΙ, τού, 236, 242, 24ῖ, 247. κα 195 93») 108. 
Οὐπρ!. εἰς ἀπαντὴν] εἰς ἀπαντησιν ΧΙ, το, 44) 64, 71, 74, 82, 
92) 93. τού, τοβ, 120, 123, 134) 1447 1.8, 216, 242, 244, 24ς, 246, 
247. (ουρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. (δῖ. Νίο.υ. Ἰὲ] αὐτῷ 93. τς8, καὶ εὗ- 
ρον} καὶ ευρὲεν τς8, 2421. ἐν τῇ μερίδι} ἐν τῷ κληρῷ (ἢς ἰηῖ8) 
Αγπι, 1. Ασπ. Ἐά. Ναδεϑα!) Ναδέϑ' (υὲ 4118) Οοπιρ. τοῦ 
Ἰεζραηλίτου) τε Ἰσραηλιτε 64, 71, 745) 82) τού, 120, 134) 144, 242. 
243, 244. ΑἸά, τῷ ᾿Ιζραηλίτε (ἂς ροῖε) Οοπιρί. Ἰσραηλίτε Οϊ. 
Νῖο. : 

ΧΧΙΊ, Καὶ ἐγίνετο--- εἰρήνη 164] καὶ εἰπεν Ιωραμ, εἰρηνὴ Ἰηου 44. 

ὡς εἶδεν) ὡς ἴδεν τς8. ΑΙεχ. καὶ εἶπεν] α καὶ Ατγη. τ. Αται. Ἑά. 
Ἡ εἰρήνη] εἰ εἰρήνη (ἢς ροῖεεα) τό, 144, 236, 242, 247. καὶ ἡ γι. Βιᾶ- 
Ὀεῖ ἡ ἴπ ομαγδέξ. τηΐποσε Αἰεχ. Ἡ εἰρήνη Ἰὲ] εἰρήνη ἸΣ εἶ (0) 82. 
Ἰὲ 25} Ἰδὲ Θεοσβ. Τΐ εἰρήνη] τὸ σοι καὶ εἰρήνη το, ς2, ὅ4, 93, 
τοϑ, 123) 144) 236, 245, 244. (οπιρῖ. ΑΙά, Ολϊ. ΝῚς. τις ἡ εἰρήνη 
τς. τι σοι εἰρηνὴ 82, 158, 246, 247. τι σὺ χαι εἰρήνη 92. τί εἰρήνη 
ἐξὶν Απη. 1. Ατπι. Εά, τί σὺ καὶ ἡ εἰρήνη σε ϑἷδν. Οἷἶγορ. τί σοι 

καὶ τῇ εἰρήνῃ δῖαν. Μοίᾳᾳ.ἁ ἔτι αἱ τορνεῖα!]} α ετι το, 93, το, 1 ς8. 
Οοπιρὶ. οτι αἱ τορναι 24. ἔτι αἱ τορνεῖαι δος. δὰ ἔῃ. ςοηι.} 
ααἶμο )ογπίςαιίοπες )εααδεὶ πιαίγὶς ἐμαὶ, εἰ υεποβεία ἐὐμς πεμΐνα υἱρόμ. 

Μυΐρ. εἰ ἢς ἔετε Αττη. τ. Ασηὶ. Ἐὰ. φάρμακα) φαρμα τὰ κα 
(τα εχ ςοττ. τ. τες. διεγαῖ κα) 242. αὐτῆς]. 82. τῶ τπολλα] 
λ τα 242. 

ΧΧΤΙΙ. Καὶ ἐπίφρεψεν] καὶ ἀπεςρεψεν 24). τὰς χεῖρας---ἔφυ- 
γε] εἰς φυγὴν 8ϊαν. Οἷἶτος. τῶς χεῖρας αὐτῇ] τὴν χείρα αὐτα 44. 
καὶ ἔφυγε] τα φυγεῖν ΧΙ, 19, 44, ξ2, 64, 71) 74, 82,92, 93, 1ο8, 110, 
120, 123, 1345 1.8, 226, 245, 246. (Ποπιρΐ. ΑΙά. (αι. Νῖς. φυγεῖν 

ξξγ τοῦ. τῷ φαγειν 144. τϑ ἐκφυγεῖν 24.3,) 244. τῷ φυγὴν (Π0) 24ς. 
πρὸς Ὀχοζίαν] προς Οχροξειαν (υν 4161) 93. τρὸς Ὀχοζεί ΑἸεκ. 
Δόλος] δαλος ΠῚ, ϑόλος ἐςὶν Αττῃ. 1. Ατηχ. Εά. 

ζεί ΑΙεχ. 

ΧΧΙΝ. Καὶ ἔπλησεν--- τόξῳ] εἰ ἐεεηδ όζω (εἰ δελα Αττα. Ἑάὰ. 

τη.) σιαπ μα ἀγομπι ϑῖαν. οίΏ. Καὶ ἔπλησεν--Ἰωρὰμ] καὶ εἰς 
τὸν κόλπον ἔτεινεν Ἰεεῶ καὶ ἐπάταξε τὸν ἸΙωρὼμ Οοάεχ υπὺ5 ϑεγρῖ. 
Καὶ ἔπλησεν Ἰδ] κἂν Ια ἐπληρωσε 19,93, τοϑ. Οομηρί. καὶ ἔλαβεν Ἰὰ 
δῖαν. Οἰζγορ. 
Οἴἶτορ. τὴν χεῖρα αὐτῷ] τὰς χείρας ἂντα 93, το8. Οομηρὶ. 
Ἰωρῶμ.) α τὸν 445 74) τού, 134) 236. 
καὶ ἐξηλϑθε---καρδίας αὐτῷ] αὶ οὐπιὶ ἱπιετπηθά. 24ς. 

τὸν 
᾿ ὔ 

ἀναμέσον] ἀναμεέσων 24ς. 
τὸ βέλος αὐτξ] 

ολᾶντα ΧΙ, 44) 55, 645 71) 74. 82, 93, τού, το, 123,.134». 144) 158, 
2": 242, 343, 246, 247. Οοπιρὶ. ΑἸά, Ο δι. ΝΊς. πῃ. τ. Ασηι ΕΑ. ϑ[αν. 

ΟΠ 

λτοῦ26. ἐπὶ τὰ γόνατα αὐτῇ} -᾿- καὶ ἀπέϑανε δῖαν. Οἴἶτορ. 
ΧΧΥ. Καὶ εἶπε] καὶ εἶπεν 1 ΧΙ, 105) τς», 64) 71) 82, 93, 1τοϑ, 

110.) 1ς8, 24ς; 246. (πρὶ. καὶ εἶπεν [8 44) ς2,) 74, 902) τού, 120, 

123) 134) 144, 236, 2425 243, 2445247. ΑἸά, Ολῖ. Νίς, πρὸς Βα- 
δεκὰρ] τρος Βαδὲκ 19,93» 1οϑ, 246. ρος Αδεκαρ 15:8. τρὸς Βα- 
ξεχρώ 247. Ῥίψον αὐτὸν] ριψαι αὐῇον 11, ς6. Οοάεχ ὅ5γτ. Ῥαγῖ, 
ΑΙεχ. ργβπηῖτε. αρον κῶς 19) δ 5) 64) 82) 93. 108, 110) 18, 246, 247. 

Οὐπιρὶ. ΑΙ4. λαΐδε αὐτὸν καὶ ῥίψόν αὐτὸν δῖαν. Οἴἶτορ. ἄς, ἔπε 

Ὀχοζία] Ὀχο- 

τὴν χεῖρα---τόξῳ] εἰς τὴν χεῖρα αὐτὰ τὸ βέλος 81αν. 

.4. 44. 

Ῥεΐποο αὐτὸν, 8ῖαν. Μοίη. εολίσ, ργογίοσ ἐαπι γυϊς. ἐν τῇ μερίδι 
ἀγρᾺ]) εἰς τὴν μεριδα τε ἀγρε 7γι. μερίδι ἀγρΆ] ν αγρὰ ΧΙ, 44, 
747γ.92,) τού, 120, 134) 144, 242, 243, 244. (Αἵ, Νῖὶς. Αἰτῃ. 1. μὲ: 
θιδὶ του ἀγρδ ςς. (64. τε αγρε δὐάϊε, ἰπ τηαγρ. ζιὉ -:-) 93» 1οϑ8, 246. 
Οὐοπηρὶ. Αἰά. Αἰεχ. μεριδὴ τὰ αγρεδφς. Ναβεϑαὶ] τε Ναξαϑαι 
236. τῇ Ἰεζραηλίτου] τε Ἰσραηλιτε ςό, 64, 71, 74, 82, τοῦ, 144, 
436. Αἰά. (αι. Νίς. δια τε Ἐζραηλιτου 119. τὸν ἸΙσραηλιτου 242. 
του Ἰζραηλιτου 24ς. ὅτι μνημονεύω] διοτι μεμνημαι 10.) 93» 1τοϑ. 
(περὶ. οτι μνημονεω 144. ἐγὼ καὶ σὺ ἐπιδέξ.} οτε ἐγω καὶ συ 
ἐπιδεθ. το, 93, 1ο8. Οσπιρί. εγὼ δὲ και συ επιδεξ, 44. ὅτι ἐγὼ καὶ 
σὺ βεδήκαμεν Ατπι, τ. Ἄτα). Ἐά, ἐπὶ ζεύγη] ἐπὶ ζευγονς το, τοϑ, 
246, 247. ΟΟμηρΙ. ἐπὶ ζευγος 93. ϑίαν. ΟΙγόρ. ἐπὶ φευγει 242. 
ὀπίσω ᾿Αχαὰθ] ργϑ πηι. ἐπορεύϑημεν δῖαν. ἔλαξεν ἐπ᾽ αὐτὸν} ελα« 
λησε ἐπ᾿ αὐῇον ΧΙ, 44, 2, ςς, 74; 92, τού, 120, 134) 1445 158,36, 
242, 246. ΑἸά. (τ. Νῖο. ἸΓβεοάοτγεῖ. Ὁ, 31. ἐπ 4 Εερ. ργϑαπιϊί. ελα-᾿ 
λησε καὶ 82. ἔλεγε ποερὶ αὐτῷ ϑῖαν. τὸ λῆμμα τοῦτο} α 44. 
λημμα τοιδτο, λεγων 82. τὰ λήμμαΐϊα ταῦτα Ατη;. τ. Ατη. Εἀ, “ἕν 
ῥήματι τάτῳ λέγων 8ϊαν. Οἶτορ. τὴν προφητείαν ταύτην λέγων ϑίαν, 
Μοίᾳ. λῆμμα] ρημα Π|. λιμμὰ 93. ρημμα (εχ οοττ. εὖ ελὰ. 
πγ. ῬεπΠΊῸ λήμμα) τοό. τῶτο] -ἰ- λέγων ΧΙ, το, ς2, ςς, τό, 64, γ1, 
74) 927) 93,106, τοϑ, 110, 120, 134) 144) 1ς8, 236, 242, 241, 544» 
24) 246, 247. Οὐρὶ. ΑΙά. -Ἐ καὶ ἔλεγε Οεοτρ. 

ΧΧΥῚ. Εἰ μὴ] εἰ μὲν το, τοϑ. Οοπιρί. εἰ μὴν 93. εἰ ἥμην 
([.) 24ς. Εἰ μὴ--ὐχϑὲς] οὐκ εἶδον τὰ αἵμαῖα Ναξωϑὲ καὶ τὼ αἵ. 
ματα τὶξ υἱὰ αὐτῷ Οεοτρ. μετ᾽ αἵμαῖος ΝΝαξεϑαὶ καὶ αἴβατα υἱῶν 
αὐτὰ ὃς εἶδον ἐχϑὲς δῖαν. Οἶτορ. οὐκ εἶδον τὰ αἵμαῖα Ναξεϑ), καὶ 
τὰ αὑμαῖα νἱῶν αὐτὰ ἐχϑὲς 8Ιαν. Μο. τὰ αἵμαῖα 19] μετα τῶν 
αἰματων ΧΙ, 44, 55, ξς, 56, 64, γ4, 82, 92, τοό, 1109, 120, 134) 144, 
158, 236, 242, 243, 244, 24ς. Αἰά. (Αϊ. ΝΙς. μετα τὰ αἰματα γι. 

τὸ αἰμα 246. Ατηι. 1. Απη. Εά. καὶ τὰ αἵμα]α] , τα αἰμαΐα ςα, 

92) 144) 242. Οαϊ. Νίς. τῶν υἱῶν αὐτῷ] -᾿ ἐκϑικησω το, 93, το8. 
τῶν νιων αὐτῶν ςς. αὐΐων ἐκδικησω 5465 υἱῶν αὐτῷ εἶδον ἐχϑὲς] 
υἱῶν αὐτῷ, ἰδὲ ἐχϑὲς (ἢς) Ζ4ς. εἶδον ἐχϑὲς] ἃ εἶδον εχϑες το, 93, 
1οϑ8, 546.6.Ἡ. ἐχϑὲς} χϑὲς 44. 745 1τοό. καὶ ἀνταποδώσω) , καὶ 
Αγ. 1. Αστῃ. Ἑά. καὶ ἀνταποδώσω---ταύτῃ] αὶ ουπὶ ἱπιετπηοά, ς:, 
82, 92, 236.ὉὸΟ᾽' » ἀνταποδώσω αὐτῷ] ἀνταποδωσὼ σοι το, 93» το8, 
Οὐοπηρὶ. αποδωσὼω αὐτῳ Ξ6. ἐν τῇ μερίδι ταύτῃ] ἐν τὴ ἡμερα ταὺυ- 
τὴ 19) 1ο86. φησὶ Κύριος 49] λέγει Κυριος 19, 93, τοϑ. Οοπρρὶ. 
α 44» 52, 82, 92,236.4Ἡ καὶ νῦν---ῥψψον αὐτὸν] καὶ νυν δὴ ἀρον αὐἶον 
καὶ ριον 82. καὶ νῦν ὥρον βίψον αὐτὸν Ατιι. τ. πη, ἘΔ. κα δὴ 
Θεοῦ. κα Χαὶ 8αν. Οἷἶτορ. ἄρας δὴ] ἀρατε 19, 93, το8. Οοπιρΐ. 

ῥίψον αὐτὸν] καὶ ριψατε αὖον το, 93, τοϑ. Οοπηρί. ῥγῶ- 
τηῖτ, καὶ 546, κ αὐἷον “4ς. ἐν τῇ μερίδι υἱς,} λ 71. -Ἑ Ναῦδεϑα; 
93) 1ο8. εν τῇ μεριδὴ 2ης. 

ΧΧΨῚΙ. εἶδε] ιδὲν 24ς. εἶδε καὶ ἔφυγεν] κα εἰδὲ καὶ 44., ἰδὼν 
καὶ ἔφυγεν 5[αν. Οὗτος. ὁδὸν] ἐν οϑῳ 247. Βαιϑγάν] Βαιϑαν 
ΓΙ, ΧΙ, 44, 85) ςό, γ4,) 82, 92, τού, 120, 134) 1445) 158, 236, 245, 
243. 244. (Αἵ. Νίο. Βαιϑσαν 71. Βαιϑώρων 93, τοΒ, 246. Βαι- 
ϑαγίαν τ19. Βαιϑαγαν 247. Οομηρὶ. Βεϑανγῶν Ατγηι. τ. Αγηϊ. Εὰ. 
Βεϑανιὼ Θεογρ. Βεϑῶν 8[4ν. Οὗἶτορ. Βεϑιγὰν 51αν. Μοΐᾷζ. καὶ 
ἐδίωξεν] καὶ κατεδίωξεν [5 19, 93. 1το8, ΟΟΙΏρΡΙ. καὶ καεδιωζεν 123. 
κατεδίωξεν 246. 2] α Ηἷσ 19, 93, 1τοϑ. Οοπιρί. καὶ εἶπε] 
α 24ς,) 246. καὶ εἶπεν ἐν ἑαυτῷ δῖαν. Οὗτος. Καί γε αὐτόν) και 
γε αὐτὸς 92. κ 246. - πατάξατε αὐτὸν (οπιρ!. καὶ αὐτὸν ἔτι 

------- Ὁ 44) 



---ὐ 

τ 

ΧΡ μὰ τ ιΚἢ Καὶ ἐν ἔτει ἐνδεχάτῳ ᾿Ιωρὰμ βασιλέως ᾿Ισραὴλ ἐξασίλευσεν ᾿Οχοζίας ἐπὶ ᾿Ιόδαν. Καὶ ἦλϑεν 20. 30 

ὭΣ ΣΝ ΤῸΝ 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ. 

ΚΕΦ. ΙΧ. 
᾿ μὰ ΄ ΞκΝ ε ρ᾽ 2. “ὦ 

χαὶ ἔφυγεν εἰς Μαγεδδὼ, χαὶ ἀπέϑανεν ἐκεῖ. Καὶ ἐπεδίδασαν αὐτὸν οἱ παῖδες αὐτῇ ἐπὶ τὸ ἄρ. 28, 
πτ ὃ .»Ψ 3ΦΝὟμ 3 ρ ΄, 2. Ὁ 5 “ι ὙΌΣ πο (7. ἐπὶ Χ τὸ μᾶ, καὶ. ἤγαγεν αὐτὸν εἰς Ἱερεσαλὴμ, καὶ ἔϑαψαν αὐτὸν Ἐν τῷ τάφῳ αὐτῷ ἐν πόλει Δαυίδ, 

Ν » ν Σ “ δὼ ἐὐνῶξ Ὁ 

Ἰὸ ἐπὶ ᾿Ιεζράελ' καὶ ᾿Ιεζάξελ ἤχεσε, χαὶ ἐςιμμίσατο τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῆς, καὶ ἡγάϑυνε τὴν 
Ν ΄ ἰο Ν »ῸΝ 3 7 2 ρω ΄ ᾿ς 

κεφαλὴν αὐτῆς, χαὶ διέχυψε διὰ τῆς θυρίδος. Καὶ 18 εἰσεπορεύετο ἔν τῇ πόλει, καὶ εἶπεν, Ἢ 31. 

ε 

εἰρήνη Ζαμξρὶ ὁ 
᾿ 9. 3.ϑ ,»" “ ζή Ν ΦΝ 2 νῸ 

εἶδεν αὐτὴν, χαὶ εἶπε, Τίς εἶ σύ; κἀτάξησι μετ᾽ ἐμδ' χαὶ χατέχυψαν πρὸς αὐτὸν δύο εὐνδχοι. 
ΝΣ 93 ΄ “ Ψ 9 ν» . »Ὁ 

Καὶ εἶπε, Κυλίσατε αὐτήν" καὶ ἐκύλισαν αὐτὴν, καὶ ἐῤῥαντίσϑη τῇ αἵματος αὐτῆς πρὸς τὸν τοῖ-- 33. 
-: “ ς΄, « “ ’ » »“ Κ Ν, 99 9 ἂν» ω» « ἮΨῬ 

χον καὶ πρὸς τὸς ἵππες, χαὶ συνεπάτησαν αὐτήν. Καὶ εἰσηλϑε χαὶ ἔφαγε καὶ ἔπιε, καὶ εἶπεν, 34. 
᾽’ Ν ’ 5Ξ5»ϑΑᾷὼἈἈ φς ΄ 

Ἐπισχέψασϑε δὴ τὴν χατηραμένην ταύτην, καὶ ϑάψατε αὐτὴν, ὁτε ϑυγάτηρ βασιλέως ἐςΐ, 
. ν. Σ») “» 9 383 ἪΝΨ᾽ ἌΝ ΄ Νν ε ΄ 

Καὶ ἐπορεύϑησαν ϑάψαι αὐτὴν, χαὶ ἐχ εὗρον ἐν αὐτῇ ἄλλο τι ἢ τὸ χρανίον χαὶ οἱ πόδες χαὶ τὰ 8ς. 
ρ ρ 3 “ 2. »»᾿ Ν᾿» ’ ᾽’ ΕῚ 

ἴχνη τῶν χειρῶν. Καὶ ἐπέςρεψαν χαὶ ἀγήγ[ειλαν αὐτῷ" χαὶ εἶπε, Λύῦγος Κυρίου ὃν ἐλάλησεν 536. 
Ν ρ ’ὕ 3 ρ᾿ ΄ ϑ ΄ ΄ ε ΄ Ἃ 7 . 

ἐν χειρὶ Ηλιὲδ τῇ Θεσδίτα, λέγων, Ἔν τῇ μερίδι ᾿Ιεζοάελ καϊαφάγονται οἱ χύνες τὰς σάρχας ᾽ε- 

Απῇ. 1. πη. Εἀ. καὶ αὐτὸν οὐκ ἔχω καϊαλιπεῖν ϑῖαν. Μοίᾳ. δς» 

ἢηςε καὶ, δῖαν. Οἴτοςρ. τωρὸς τῷ ἅρματι] εν τῳ ἀρμᾶτι ΧΙ], 44) ς 59 

ςό, 64, 71») 74. 82) τού, 119, 120, 123»). 1345 144,9 158,242,243,244) 

24ς, 246. ΑΙά. ΑἸεχ. (αι. Νίο. ἐπὶ τὼ αρμᾶτι οντὰ 10, 93) 1οΟϑ. 

(οιρρὶ. 

134, 144. 243. Αἰεχ. εν τὴ αναδασει το, 93» 108. Οοπιρί. προς τὸ 

ἐς ὅς ἀναβαίνειν 445 56, 71» 74» τού, 123) 4306, 244. σαι. Νίο. τρος τὸ 

᾿ἄναξαινην 442. προς τὸ ἀαναξηνᾶι 24ς. οτι ἐν τῇ αναδασει 246. ὡς 

ἀνέδη Αττι. 1. Απῃ. Ἐά, ὅτε ἀὠἀνέθη Οεοτρ. ϑιαν. Μοίᾳ.υ ἐν τῷ 

ἄναξ.---Ἰεἐξλαὰμ] ἐπ αἰεί Οακεν, φιΐ οἱ ἡμχία 1εδίσαηπι Μυὶρ. 

Γαὶ} Γεβ᾽ 19, τοβ, 236. Γειδ ςς. Γαὸ 82, 158, 243, 244. ἕν Υ᾽ 
4ς. Γὲρ Οοπιρὶ. Ζαριουὲρ Βὲρ Αττι. ἘΔ. εἰς Γαΐα Θεοῖς. πρὸς 

Ταὶ ὅ8ϊαν. Οἴτορ. εἰς Γαὶ δῖαν. Μοίᾳ.ΌΎ.. Ἰεδλααμ] Εκδλααμ 11. 

ΤΓεξελαμ' γι. ἡ Ἐμδλααμ 82. ργαρπιῖτε. τοῦ 93, 1ο8, 246. Οοπιρὶ. 
Ἰεμδλααμ τι9. Ἐμόλααμ 242. Ἑδλααμ 5344. ᾿Ιεδλὼμ Οεοτγξ. 
καὶ ἔφυγεν] -ἰ- Οχοζειας 93. -Γ Οχοζιας τοϑ, 246. (οπιρ. Μα- 
γεδδὼ] Μαγεδαων 11. Μακεῦδω 111. Αττη. Ἐά. Μαγεδδων ςς, τό, 
82, 110, 158. ϑῖαν. Μοίᾳ. Μεγεόδω γ4. Μαγεδδωδ 93, τοϑ. Μα- 
γιδὼ τού, 24ς. Μαγεδιδων 247. Μακεδὼμ Απη. τ. Μακεδονίαν 
Οεοῖρ. εἰς Μακεδὸν δῖαν. Οὗτος. καὶ ὠπέϑανεν ἐκεῖ} αὶ εκεὶ 
82. 

ΧΧΨΊΙΙ. Καὶ ἐπεδίδασαν---εἰς Ἱερεσαλὴμ] καὶ ἐνιαυτὸν ἕνα ἐδα- 
σιλευσεν ἐν Τερασάλημ, καὶ ηλϑὲν [5 εἰς Ιεζραελ 546. ἐπεξίδασαν) 
ἀνήδασαν (ἢς) 19. ἀνηνεγκεν 93. ἀνήνεγκαν το. (οἴηρί. επεῦι- 
ὄασεν 24ς. ἐνεδίδασαν Αἰεκ. ἐπὶ τὸ ἅρμα, καὶ ἤγαγον αὐτὸν} 
α τῷ, 93» 108, 44ς. Οοπιρί. Αἰεχ. Αττη. τ᾿. Αγπι. ἕὰ. ἐν τῷ τάφω 
αὐτὰ} α 44. μετὰ τῶν τρατέρων αὐτῷ Οοηνρὶ. τάφῳ αὐτῷ] τάφῳ 

τῶν ττατερὼν αὐΐα 82. -Ῥ μετα τῶν τσατερων αὐτὰ 247. ((οὐεχ ὅγγ. 

Ῥαγῖζ, Ὁ Χ) ΑΙοχκ. Ασηι. τ. Αγ. Εα. ἐν πόλει Δαυί(δὴ , 82. 

ΧΧΙΧ. Καὶ ἐν ἔτει] α καὶ 19, 93, 1οϑ. ἐνδεκάτῳ] δεκατω 

“36, 242, 246. (Αι. Νίς. τρισδεκάτῳ ΑἸτῃ. 1. Ἰωρῶμ!] ργαεπλῖ. 
της βασιλειας «46. [υἱ5} Ἰωρὰμ, υἱξ ᾿Αχαὰδ (ουπὶ υἱῷ ᾿Αχαὰξ ἴῃ 

οἰαγαδς. τηΐμογε) ΑἸεσχ. βασιλέως Ἰσραὴλ] βασιλει Ἰσραηλ 1], ς6. 

ἐπὶ ᾿Ιέδαν] -- καὶ ἐνιαυτὸν ἕνα ἐδασιλευσεν ἐν ἱερασαλημ 19, 1ο8. 
ἐπι Ιερεσαλημ, 71. ἔπι Ιεδα 74γ 134) 144) 158, 236, 242. ἐπι [εδὰ 
καὶ ἐνιαυτὸν ἕνα ἐδασιλευσεν ἐν ἱερεσαλημ, 93. 

ΧΧΧ, Καὶ ἦλϑεν Ἰὰ ἐπὶ Ιεζραελ], γ1. ἐπὶ Ἰεζράελ] εἰς 
τὸς Ιεζραηλ ΧΙ, 93, τοϑ. Οοηρὶ. εἰς Ἰεξραελ 19, 449 64, 74) τού, 123; 

1324) 144) τς8, 216, 242, 243, 24ς, 247. ΑΙά, Αἴεχ. (αι. Νίς. εἰς 

Ἰσραηλ ςς, 85, 119, 246. εν Ιεζραελ ς6. ἐπὶ τόλιν Ἰεζραὲλ Θεοτε. 
ἐπὶ Ἐζρὲλ δῖαν. Οὗτος. καὶ Ἰεζάδελ] α καὶ Θεοὶ. Ἰεζάξελ 
ἤκεσε] Ττ. 93, τοβ. ΟΟὨΙ. 
64) 110, 158, 243) 244, 246. ΑἸά. ΑΙεχ. ετιμησατο 44. εςιμήσατο 

74. τού. εἐςιμισατο 931, 120, 134. ἐξίδασατο τοϑ. Οομιρί. εςηδα- 

σατο 44ς. εἐςηδισατο 247. καὶ ἠγάϑυνε] καὶ ἐκοσμῆσε το, 64, 
71) 82, 93» 1ο8, 247. Οοπιρὶ, Ἀ]ά4, Ατηι. 1. Αγπι. Ἑά. Θεοῦ. ϑίδν. 

καὶ ἐχοσμισεν ττ9. ὄοπωσι (ρμίράτγενι) ζεοὶε ὅγτ. Βατ- Ἠοῦτ. 
ΧΧΧΙῚ. εἰσεπορεύετο Ὁ ἐπορευετο 44. εἰσεπορευθὴ 247. 

“υλη (ετηεηάδί. πόλει) 71. 
πόλει] 

καὶ εἶπεν] καὶ αὐτῇ (ἢ) εἶπεν 93.) τοϑ. 
καὶ αὐτὴ εἶπεν Οοιηρί. ΑΙά. Ἡ εἰρήνη] ἡ 71, 246. εἰ εἰρηνή 
82. Ἡ εἰρήνη Ζαμέξρὶ) ἡ εἰρήνη ἔςαι τῷ Ζαμρὶ Αγΐη. 1. ἔς, πῇ 

Ζαμξρὶ, την. Ἑά. ἡ εἰρήνη εἰ τῷ Ζαμδρὶ Θεοτρ. εἰ ἐξὶν ἡ εἰρήνη 
Ζαμᾷξρὶ 5ϊαν. Οἶτορ. Ζαμξρὶ) Ζαμξρει 934. ὃ φονεύτης] ὁ φο- 
γεὺυς ςό, 935) τοϑ. Οομρὶ. ΟἸεγίοίε. χὶ. 222. τῷ φονευτῇ δῖαν. ὁ 

ν) 
.Ὁῳ » ΕῚ 

ἐν τῷ ἀναβαίνειν] τῦρος τῳ ἀναθαινεῖν ΧΙ, ςς, 92, 120, ᾿ 

ἐςιμμίσατο] ἐςιξισατο ΧΙ, ςς, τςό;. 

φονεύτης τὸ χυρίου αὐτῷ] τῷ Φονευτῇ τὸ κυρία Ἀσῃ. τ. Ασῃ). Εά. τῷ 

φονευτῇ τῷ κυρίου σον ΟεοΓρ. 

ΧΧΧΙ]. Καὶ ἐπῇρε] καὶ ἐπῆρεν ἴξ το) 93, 1οϑ, Οοπιρὶ. καὶ 
ἐπέδλεψε ϑῖλν. τὸ πρόσωπον αὐτε) τας οφϑαλμὲς αὐτὰ 10, 93, 
1ο8. Οοπιρὶ. τῷ προσώπῳ αὐτῇ δῖαν. εἰς τὴν ϑυρίδα] ἐπι τὴν ϑυ- 
ριδα 82. καὶ εἶδεν αὐτὴν] α 24ς. ΑἸοχ. Απτη. τ. ἄγη Εά. χαὶ 

εἶπε) καὶ εἰπεν αὐην ([εὰ ποιᾷ τερυαΐδιπι αὐὔην) 93. καὶ εἰπεν αὐτῇ 
1τοϑ. καΐαθηϑι} ργααγπῖ. καὶ 247. 
Ὁ --- Οοάεχ 5γυ. Ραῦ, μετ᾽ ἔμξ] τρος μὲ 19,93, 108, 123, ις8, 

246. Οοπηρὶ. Αττῃ. τ. Απῇ. Εά. δϊλν. Μοίᾳα ἐνθάδε 5[αν. Οἴτορ. 
καὶ κατέκυψαν] και ἐξεκυψαν 19, 93, τοϑ. (οπιρί. καὶ εξεκαμψαν 
γ1.. κακαὶ ΑΙ΄. δύο] τρεῖς ΑἸοχ. δύο εὐναχοι] ἐἶμο σεἰ ᾿γὸ: ἐμ 

πμοήϊ. Ψυϊσ. εὐνᾶχοι] -᾿- αὐΐης 93, τοϑ. Οοανρὶ. 
ΧΧΧΠΙ. Καὶ εἶπε] καὶ εἰπὲν [5 93, 1οϑ. (οπιρί. -" αυτοις 

246.5-. Κυλίσατε) κατάσπαστ ο (ς, οὐπὶ τ ἴωρτα ᾿π.) 9,. Κυ- 

λίσατε αὐτήν] καϊασπασατε αὐΐην το, τοϑ. Οὐοτηρί. ἐἰευοίνίμε ξαπε 

ϑγγ. Βα- εῦτ. καὶ ἐκύλισαν] καὶ ἐρριψαν 19, 93, 1ο8. Οομρρϊ. 
καὶ ἐχύλισαν αὐτὴν] Βαῦδεῖ ἴῃ οματγαξξ, πιίηοσε Αἰοχ. εἰ ἀδυοίυνεγμπὲ 
ἐαρ 501. Βαι- Ηθῦγ. 

τίσϑησαν τῷ αἵματι οἱ τοῖχοι, καὶ συνεπάτησαν αὐτὴν οἱ ἵπποι ϑῖαν, 
Οἴἶτορ. καὶ ἐῤῥαντίσϑησαν τῷ αἵματι αὐτῆς οἱ τοῖχοι καὶ οἱ ἵπποι, 
καὶ συνεπάτησαν αὐτήν δῖαν. Μοίᾳ. ἐῤῥαντίσϑη] πραντισϑὴ 1Π], 
ἐραντισϑὴ 242. ΟὐΟἸηρΙ. εραντιϑὴ 24ζ.- τῇ αἵμιαῖος το αιμα 19, 

93. 108, 247. Οομρ!. ἔχ τῷ αἵμαϊος (οάεχ ὅ5γγ. Ῥαγῖ, ἐπὸ τῷ αἷ- 
μᾶτος Αττη. τ. ἄπ. Ἐά. αὐτῆς] ἑαυτῆς ΑΙά. πρὸς τὲς ἵππες] 

λῆρος 24ς. συνεπάτησαν αὐτήν) -ξ- καὶ ἐρριψαν ἀντὴν εν τω οἰκο- 
πεδὼ ςς, (244. τηλτρ.) 246. 
ΧΧΧΙΨ. Καὶ εἰσῆλθε] καὶ εἰσηλϑὲν ἷξ ΧΙ, ς ς, 64, 82, 93, το, 

110, 1 ς8. Οοτηρὶ. καὶ εἰσηλϑὲν ΙηΣ 44) 52, 74,93) τοῦ, 120, 123) 134) 

144) 236, 242, 243, 2447247. ΑἸά. (Αι. ΝΊς. δἷαν. καὶ αὐτὸς εἰσῆλϑε 
Αστῦ. στ. πῇ. Εά, -Ὁ Ἰδὲ Θεοῦ. καὶ ἔπιε]. «6. ᾿Ἐπισκέψασϑε 
δὴ] α δὴ Ατη. τ. ΔΙη). Ἐά. κατηραμένην) κεχατηραμενὴν 93» 108. 

Οὐομπρ. ταύτην] α Απῃ. 1. ὅτι ϑυγάτηρ] οτι μητὴρ 247. 
ΧΧΧΨ, ϑάψαι αὐτὴν] ἵνα ϑάψωσιν αὐτὴν Θεοῖς. καὶ οὐχ 

εὗρον] καὶ εχ, εὑρεϑὴ 44, 64, τού, τςβ, 247). ΑΙά. καὶ ὅτι εὗρον 

ΑγπΊ. 1. Ασγῃ. ΕἘὰ, ἐν αὐτῇ] ἀπ᾿ αὐτῆς Ατπ). τ. Αἴπι. Εά4, ΘἸοτς. 
8ιαν. ἄλλο τι ἢ] ἀλλ᾽ ἢ 19, 93, τοϑ. Οοπιρὶ. ἀλλ᾽ ὅτι ἢ 110. 
κᾶλλο τι 243.,244. τλὴν Αἴη). 1. Αγ. ΕΑ. 
Οεοῖρ. ἐδὲν ἄλλο τολὴν ϑ[αν. 

οὐκ ἄλλο τι λὴν 
Ὶ ΄ Ἁ 

τὸ χρανίον] αι τὸ ις8. καὶ οἱ 
᾿ πόδες] καὶ τὰς ποδας το, 82, 93) το, 123. ΟοπΠΊρΙὶ. Α΄. σ. Ατγηι. Ἐά, 
Οεογρ. ϑίαν. καὶ οἱ τοόδες ὅζο. ἀ ἤη. οοπι.] καὶ τὰ ἐχνὴ τῶν χει- 
θὼν και οἱ ποδὲς ΧΙ, 44) ςς, 64, 71, 92) τού, 119, 120, 134.) 144, 18, 

436, 242, 241, 246, 247. Αἰά, (Αῖ. ΝΙο. 

ΧΧΧΝῚ. Καὶ ἐπέρρεψαν] καὶ ἀπερρεψαν 24). Καὶ ἐπέςρ. καὶ 
ἀνήγί. αὐτῷ} καὶ εἰπὸν αυτῳ ταντὰ 44. καὶ ἐπιςρεψαντες ἀνήγ[ειλαν 
αὐτῷ τῶτο αν. Οἷἶγορ. καὶ αὐήγίειλαν] καὶ ἀπηγίειλαν 247. 
καὶ εἶπε] καὶ εἶπεν [5 82, 939) τοβ, 1 8. Οοπιρὶ. καὶ εἶπεν Ἰηὰ δίαν. 
Οἴἶτορ. Λόγος Κυρίου] ρημα Κυριου ἐξ! τατο το, 82, 93. Οοπιρὶ. 
ρῆμα Κυριου τατο τοϑ. - εἐξὶν τατὸ τ ς8. -{ ἐγὶν Ατσῃὶ. 1. Αγ. Ἐά, 
ἰδὲ λόγος Κυρίου ἑςὶν δῖαν. Οἶτορ. ὃν ἐλάλησεν] ὃ ἐλαλησεν 10, 
82, 93, τιοβ. Οοπιρ. ἐν χειρὶ] -- δαλε αντε ΧΙ, 44, ς2, ς ςγ 64) 
71) 745) 929) τού, 119, 120, 1349 158, 236, 243. 244, 24, 247. ΑΙά, 

σαὶ, Νῖς. -Ἑ τα δελξ αὐτὰ το, 82, 93, 1το8. ΟΟπρ]. Θεοῦ. Ἠλιὲ] 
λειε 82. -Ἐ δὸλε ἄντε 246.ὙἩΟ Ἰεζραελ] Ισραηλ 445). 745 82, τού, 

καϊώδηϑι, μετ᾽ ἐμ} Παρεῖ᾿ 

καὶ ἐῤῥαντίσϑη ὅτε. δὰ Άη. σοη1.] καὶ ἐῤῥαν-' 

ρ ρ “|ΡΞ 39. μ»" Ν { 9 ν» 3 ΑᾺ, 

φονευτὴς τῇ χυρίου αὐτῇ; Καὶ ἐπῆρε τὸ πρόσωπον αὐτὰ εἰς τὴν συρίδα, χαὶ 32. 

- 



. ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ. 
ΚΕΦ. ΙΧ. 

37: 

ΚΕΦ. 

Χ, 

Ι. 

2. 

. 

ΔῊ} 

ἢ γαῖτε, οἱ δι. ΝΙς. 

Αἴεχ. 

ζάξελ. 

ράελ, ὥςε μὴ εἰπεῖν αὐτὰς, ᾿Ιεζάξελ. 

ΚΑῚ τῷ ̓ Αχαὰξ ἑξδομήχοντα υἱοὶ ἐν Σαμαρείᾳ" χαὶ ἔγραψεν ᾿Ι 
μαρείᾳ “Φρὸς τοὺς ἄρχοντας “Σαμαρείας, 

᾿Αχαᾶδ, λέγων, Καὶ γῦν ὡς ἂν ἔλϑη τὸ 

“Ἵν Ὃν» ρὸ ΄ ε Καὶ ἐςᾶι τὸ ϑγησιμαῖον Ἰεζάξελ ὡς χοπ βία ἐπὶ προσώπου τὰ ἀγρθ ἐν τῇ μερίδι ᾿Ιεζ. 

βιδλίον, χαὶ ἀπέφειλεν ἐν Σα.- 
χαὶ πρὸς τοὺς περεσξυτέρους, καὶ πρὸς τὲς τιϑηνὰς 

΄ ἰφω "Ἢ ἴων ρφ ἴω χα : βιξλίον τᾶτο πρὸς ὑμᾶς, καὶ μεϑ᾽ ὑμῶν οἱ υἱοὶ τῷ χὺ- 
ἰφὲ Σ) ε »Σ ,“,αὦὦ -ο Μ " ᾿ . ρίϑ ὑμῶν, χαὶ μεϑ᾽ ὑμῶν τὸ ἅρμα χαὶ οἱ ἵπποι χαὶ πόλεις ὀχυραὶ χαὶ τὰ ὅπλα, Καὶ ὄψεσθε ., 9 ΝΥ Ν ἃ 3 ὙΠ ρ ς ρὸ φὼ ἴω τὸν ἀγαθὸν χαὶ τὸν εὐϑῆ ἐν τοῖς υἱοῖς τῷ χυρίου ὑμῶν, καὶ χαταςήσετε. αὐτὸν ἐπὶ τὸν σρόνον τῷ 

ν 8 “ Ν ἴω ς: νΝ “3, Σ΄ ἴῳ ρ- Ἢ β πατρὸς αὐτῇ, χαὶ πσολέμειτε ὑπὲρ τῷ οἴχου τῇ χυρίου ὑμῶν. Καὶ ἐφοξήϑησαν σφύδρα, χαὶ εἷ- ΡῚ Ὗ ς ’ ρ᾿ 3 
9 ᾿ πον, Ἰδὲ οἱ δύο βασιλεῖς ἐκ ἔςησαν χατὰ πρόσωπον αὐτϑ, 

5. »“ ςο :λΝ ἰϑὲ ,,᾿» Ν απεςειλαν οἱ ἐπὶ τῇ οἴχου χαὶ 

καὶ πσῶς ςησόμεϑα ἡμεῖς, Καὶ 
ς᾽" ῬἝ ΄ ’ ξ οἱ ἐπὶ τῆς πσόλεως χαὶ οἱ πρεσδύτεροι χαὶ οἱ τιϑηνοὶ πρὸς ᾿1ὃ, ’ ρ ἣν ΝΟ ς ρ “ὦ Ψ΄. μ᾿ ΄ 3 λέγοντες, ΠΠαῖδές σὰ χαὶ ἡμεῖς, καὶ ὅσα ἐὰν εἴπης πρὸς ἡμᾶς “ποιήσομεν" καὶ βασιλεύσομεν ἄνδρα, ᾿ ϑ Ν ΄ 3 γὼ ᾽’ ο χ 

’ τὸ ἀγαῦον ἐν ὀφθαλμοῖς σε ποιῆσομεν. Καὶ ἔγραψε πρὸς αὐτὰς ᾿Ιὰ βιδλίον δεύτερον, λέγων, 
35 93 1 ρὸ ἿΝς, φ ““᾿, 6 ρ, 

ἴω ρὸ ξς »- ῳ ΕΓ ἐμοί ὑμεῖς, χαὶ τῆς φωνὴς μὲ ὑμεῖς εἰσαχόετε, λάξετε τὴν χεφαλὴν ἀνδρῶν τῶν υἱῶν τῇ χυρίε 
ς ᾿ 2) Ω Ἀ ᾿, ς ὦ ᾿ 9 23 εΝ ρ᾿ ς ὑμῶν, χαὶ ἐνέγχατε πρὸς μέ, ὡς ἡ ὥρα αὔριον ἐν ᾿Ιεξράελ" χαὶ οἱ υἱοὶ τοῦ βασιλέως ἧσαν ἐξδο. - 

134γ144. 236, 242. Ὁ δι. Νίο. ᾿Ιεσδραὴλ ΤΠοοάοτεῖ, 1, οἷ. καΐα- 
φάγονται] καϊαφάγωνται Ὑπεοάοτεί. 1, οἷ. τὰς σάρκας] ἴχρτΆ 
σαρκας εἰξ σου ἰξιτώγαίυπ) Ὁ ελά. τη. τοό. τὴν σάρκα Ατπι. τ. Αττη. 

ΧΧΧΥΉΙ.. Καὶ ἔξαι] α ἐγαι 44. Ἰζαξελ] -Ἡ το ϑνησιμαιον 
Ναξεϑα το. αὐΐης 44. -Ἐ ὡς τὸ σνησιμαιον Ναξεϑε 82. - ὡς 
ϑνησίμααῖίον (ῃ9) Ναδεϑαι 93. -Ἐ ὡς τὸ ϑνησιμαιον Ναξαϑαι τοϑ, 
1:8. ὡς κοπρία] ῥγατηῖτ. καὶ 19, 82, 93, τοϑ, 18. Οοιηρὶ. ἐπὶ 
προσώπου] ἐπὶ πρόσωπον (τηρί. τῷ ἀγρα] τα 44. ὃν τῇ με- 
δι} 246. ἐν τῇ μερίδι δες. ἃ ἔπ. οοπι.} 24. ἐν Τῇ μερ. 
Ἰεζρ.} 19, 71, 85, 93,» το3, Ἰεζράελ] Ιζραηλ 1το. Ιεξαξελ 242. 
Βορεῖ ἰπ οβαγαέϊ. πΐποτε Αἰεχ ὥρε μὴ ὅζο, δὰ ἔη. οοη,.] ὅτι μὴ 
ἔγαι εἰπεῖν αὐτὲς αὕτη ἐγὶν Ἰεφαβελ, ΑἸτη. τ. Αγ). Ἐ4. ὥρε μὴ εἰπεῖν 
ἔτι ἰδὲ ἐςὶν Ἰεζαάξελ. δῖαν. Οἶτορ. ὥρε μὴ εἰπεῖν, αὕτη ἐρὶν Ἰεξάξελ. 
ϑίαν. Μοίᾳ. εἰπεῖν αὐτὲς, Ἰεφάθελ] εἰπεῖν αὐτὴ ἡ Ἰεφαβελ καὶ οὐκ 
ἐγῶι ὁ λεγὼν οἴμιμοι το. εἰπεῖν αὕτη Ἰεζαδελ, καὶ οὐκ ἐξαι ὃ λεγων, 
οἴμοι 82. εἰνῶι αὐτὴ Ιεξαξελ. χαὶ βκ ἐξᾶι ὃ λέγων οἰμμοι 93. εἰπεῖν 
αὕτη Ἰεζαδελ τοϑ. Οοπρρὶ. ἸΙεζάξελ] ργατοῖτι. αὕτη (10 χε Οοάεχ 
8γγ. Ῥαγ. αὗτη ἐςὶν ᾿εφάξελ Οεοτρ. 

Ι. Καὶ τῷ ᾿Αχαδδ] τῳ δὲ Αχααξ 44. καὶ κἂι 82. - ἦσαν 
Ἄπῃ. 1. Ασπτῃ. Εα. Οεοῦρ, 51.ν. ἑδδομήκοντα υἱοὶ] ΤΥ. 44. ρτε- 

ἐν Σαμαρείῳ 45] εἰς Σαμαρειαν 19, 82, τοϑ. 
Οοπιρ!. εἰς Σαμαάριαν 93. τρὸς τὰς ἄρχονας Σαμαρείας] τῦρος 
τὸς ςρατῆγες τῆς Ἰσολεὼς 10, 82, 93. α 56. α Σαμαρειας γ19 246. 

ὥρος τὰς ἀρχ. τῆς τολίως τοΒ. (ομρΙ. καὶ τρὸς 19]. και ΧΙ, 
46, 71,) 74. τοῦ, 1345) 144. ΑΙά, Αἴεχ. κα προς 44. Οεοζρ. καὶ 

πρὸς τὰς τιϑηνὰς] καὶ προς τιϑῆνας 44. ΒΔΌεῖ πρὸς ἮΙ σμιαταέξ, πχΐπούε 
α τρὸς Θεοῦ. ᾿Αχαδδ 29] ργαγηῖί. υἱῶν ΧΙ, 44, ζ2, 74) 

92, τού, 120, 123,7 134, 236, 2429 243, 244. (δῖ. ΝΊος. ργοοπητ, τῶν 

υτῶὼν 19) 54, 66, ό, γ1, 82, 939 108, 1105) 158, 246, 247. Οοιηρί.. 
ΑΙά. -Ἐ πάντας ὅ8[αν. Οὔτσρ. 

11. Καὶ νῦν] « 19, 53» το8. Αἰ, 1. Αγπι. Ἐὰ, ὡς ὧν ἔλϑη] 
ὡς ἐᾶν ἐλῃ 1, ς6.Ἡ. τϑτο] τετον 93. καὶ μεθ᾽ ὑμῶν 19] καὶ τιδα 

μεϑ' ὑμῶν το, 82) 935 108. καὶ 44) 5, 64) 71) 747) τού, 134) 168, 
“36, α4ς. ΑἸά, Ολξ. Νῖο. Βαθεῖ καὶ {10 χε Οοάοχ ὅγγ. Ῥατϊζ. μαδεῖ 
καὶ ἰπ οἰαταέξ. τηῖποτε ΑΙεχ. μεθ᾽ ὑμῶν εἰσὶν Αὐτη. 1. Αττη, ΕΑ. μεϑ᾽ 

ὑμῶν γῶρ ϑίαν. ΟἷἶτοΣ. οἱ υἱο}] α οἱ 93,242. τὰ κυρίου ὑμῶν] 
Ῥγϑεγηϊεί. τοῦ βασιλέως 19, 829 93, τοδ. ΟοηΊρ!. τὸ ὥρμα] τὰ αρ- 
ματα τ0, 82) 93; 1ο8, 123. Οομρὶ. Ατπι. 1. πῃ. ἘΔ. ῥγασυλεῖ, καὶ 
44. και τὰ ἂρ 246. καὶ οἱ ἵπποι] κοὶ Π, καὶ τόλεις] 
α καὶ 93. καὶ τόλειος (ῇσ) 242. καὶ αἱ πόλεις ΑΙεχ. καὶ μεϑ᾽ 
ὑμῶν τούλεις ΑπΏ. 1. τῆᾶγρ. τὐόλεις ὀχυραὶ] πολις οχυρα 24ς. 
καὶ τὰ ὅπλα} δὐάϊε, 'π πιᾶγρ. ΓΙῸ --- 64. α τῷ 93, τοΒ. ΟΟὨΊΡΪ. 

Η]Ι. τὸν ἀγαϑὸν] το ἀγαϑὸν 246. καὶ τὸν εὐθη} καὶ εὐϑὴν 
11. ατὸν ΧΙ, 449 745 93, τού, 1345 1442 236, 242. χαὶ τὸ εὐϑὺυ 
246. καὶ εὐθὺν (οπῦρΙ. τὰ κυρίᾳ ὑμῶν χ5] ργαπηϊεῖ, τε βασιλεως 
10, 88. 93») 1ο8. τῷ χύρι ἡμῶν 24ς. καὶ καϊαςήσετε] καϊαςησατε 
1Π|, 82. και καΐαςησατε τό, 64, 134) 158. ΑἸά. και. καϊαςησεται 
74. αὐτὸν] α1ς8. ἐπὶ τὸν ϑρόνον] ἐπι ϑρονου 44. ἐπὶ τῇ 3ρο- 
νου 123, 236. (δῖ, Νί.. τὰ πατρὸς αὐτξ} τε τσατρος αντῶν 246. 
ΟΣ, 1]. 

ΩΡ -- (οάεχ ὅ5υγ. Ῥαγῖ. α Οεογρ. δᾷν. Οἴτορ. 

πολεμεῖτε] ᾿σολεμὴ τῶ (0) γ4. τόλεμειται 134. 
᾿Π ΙΝ, σφόδρα] Ὀἷ5 τοτδῖε 123. ΑΙεχ. Ασπ. 1. Ασπι. Εὰ. Βαροῖ Ὡν 
ὃς Οοάεχ ὅγγ. Ῥαγῇ, καὶ εἶπον] καὶ εὐτᾶν 64, 542. 
ό4. οὐκ ἔφησαν] οὐχ' ἐξησαν 1 8. 
κατὰ πρόσωπον αὐτῷ α δῖαν. Οἴτορ. 

ςησόμεσα] ςησωμεϑα τοῦ. 
Οὐοπὴρί. -Ἑ αὐτοι 247: ΑἸεχ. 

ν. Καὶ ἀπέςειλαν] α καὶ Θεοῦ. οἱ ἐπὶ τῷ οἴκου] οἱ ὡπο του 
σικα Π], ΧῚ, 745 τού, 120, 134, 144. Οοάεχ ὅγγ. Ῥαγῖ, οἱ ἐκ τ οι 
κου 24. ΑΙ. 1. Ατπὶ. Ἑάὰ. καὶ οἱ ἐπὶ τῆς «όλεως] καὶ απὸ τὴς 

πολεως 1}, καὶ οἱ ἀπὸ τῆς πόλεως 74. καὶ οἱ ἐκ τῆς πόλεως Αττη. 1. 
Ατη. Εὰ. καὶ οἱ τρεσξύτεροι] κα 71. τιϑηνοὶ]} τιϑινοι τοῦ. τρὸς 
Ἰδὲ, λέγοντες} λέγοντες τρος [8 244. ἸΣ] ἔης (60 Δ]. τη. εἴ ἔς υἵ- 
4 14 νοῦ. 1.3.} 110. Παϊδές σου καὶ ἡμεῖς] (δὲ ἡμεῖς ἐσομεϑοι 
σοι δελοι το, 82, 93, τοΒ. ἡμεῖς δαλοί σου ΟΟἸΏΡΙ. ΑΙεχ, παῖϑες 
ἡμεῖς σοὶ ἐσμὲν 51αν. Οἶτογ. τυαῖδες ἡμεῖς σοὶ βϊἴαν. Μοίᾳ. καὶ 

ἡμεῖς} λα και Ἡ, ΧΙ], 44,9. 645 71, 745 τού, 110, 120, 1342. 144. τς8, 
“36, 242, 243. ΑἸά. (δι. Νίς. ἡμεῖς αὐτοὶ 44). ΑΙεχ. ἐσμὲν ἡμεῖς 
Αστα, τ. Ασπὶ. ἘΠ. σθοῦρ. καὶ ὅσα] καὶ ταντα οσα το, 82, ο»ν 
1οϑ. (πρὶ. καὶ ὃ 24ς. ἰὰν εἴπης ἂν εἰπῆς 74, τοῦ, 24). ἐὰν 
εἴπῃς πρὸς ἡμᾶς} αν εἰπὴς ἡμῖν 44) 82, 93. Οοπιρὶ. εαν εἰπῆς ἡμῖν 
1οθ. σποοιήσομεν 1} ποιήσωμεν (44. ἢς Ἰπῆ.) 82, τοό. καὶ βασι 

λεύσομεν ὥνδρα] καὶ οὐ βασιλευσομεν εδενα τ9, 93, τοβ, Οοπιρί. καὶ 
οὐ βασιλευσωμεν αδενα 82. καὶ οὐ βασιλεύσομεν τινα Ατηγ. τ. Αγαι. 
ἘΔ. ἄνδρα] εδενα 246. τὸ ἀγαϑὸν] ἀλλὰ τὸ ἀγαϑὸν ϑῆιν, 
Οὐἶτος. τὸ ἀγαϑὸν ὅτο. «ἀ ἤη. οσῃ,.} ὠλλ᾽ ὅσον ἀγαϑόν ἔφιν ἐγώ. 
πίον σε τσοιήσομεν Αττη. 1. Αγ. Εά. 

ΨΊ. τρὸς αὐτὲς} ἐπ᾿ αὐτὰς 24ς-, τορὸς αὐτὲς Ἰὲ] Ια ρος αυ- 
τους 64, 93. ΑΙά. ἾΣ] α 11, κό, 246. ΑἸεχ. Ατπι. σ. Αγῃι. ἘΔ, 
βιδλίον δεύτερον} α δευτερον 82. Εἰ ἐμοὶ ὑμεῖς] οι ἐμιοι ἐξε ὑμεις το, 
82, 93, τοβ, 446. (ογηρὶ. Αγπι, τ. Αὐτη. ΕἘά4, Θδογρ. διαν. Οἶτογ. 

εἰ ἐμ ὑμεῖς (6. ὑμεῖς εἰσαπόετε) υμεες ἀκδετε 445) ς 4) 64, γ4, τοῦ, 
119) 120, 1235) 134) 144) 158, 242, 243. ΑΙ. (αἴ. Νῖς. ὑμεῖς ἀκεο 

σετε 71) 244. ἀκδέτε 82, 93) τοθ. (ΟΠ Ρ!. αἀχβεται 24ς. κα ὑμεῖς 
ΑΥπι. 1. πη. Ἐά, λάξετε] -[- ἑκαφος 19,93. -Ἐ ἕκᾶφος ἀπὸ τῆς 
τιϑηριας αὐΐᾳ. ς6. λαξετὼ ἑκαςὸς 82, τσϑ. ἀὠποχεφαλίσατε ϑῖαν. 
Οὔτος. τὴν κεφαλὴν} τας κεφαλας 446. Αττη. τ. Αττυ. ΕΔ, Οεοις. 
δῖαν. πχεφαλῶς Οοπιρί. ἀνδρων] ῥταπια. τῶν τό, χηό. Βαθεῖ 

[ εἰνδρῶν---κυρίου 
ὑμῶν] τῇ κυριξ αὐτῇ 10) 108. ΤῈ ὑἱ8 ΤῈ χυριδ αὐτῷ 82, 93. Μ{ίογπρε 
ἀἰοπιὶπὶ νοβγὶ Ψαὶρ. τῶν υἱῶν} α τῶν 71. ΟΟΓΩΡΙ κα τι, 158. Παθεῖ 
ἴπ Οἶγ. πίῃ. ΑΑἸεχ. τὰ κυρίε ὑμῶν] κα ΤῈ 247. καὶ ἐνέγκατε] καὶ 
ἐνεγχετω 82. κχαὶ ἐνεγεγκατε 246. -Ἐ αὐτὰς ϑῖαν. Οἶτοῦ. ὡς ἡ] 
ἕως ἡ 24ς. ὡς ἡ ὥρα αὖριο»] αὔριον ἐρ ταύτῃ ὥρᾳ Ατπι. τ. Ατην. Ἐά, 
ὡς αὔριον ἣν τῇ ὥρῳ Οτογς. ὥρα αὔριον] ὡρα αὐτὴ ςς. ὡρὰ αὕτη 
αὐριον 64, 82, 93» 246, 247. Οστηρ!. ΑΔ. ἐν Ἰεζράηλ] εἰς Ισραηλ 
11, 44, 71, τοῦ, 134. εἰς Ἱερασαλήμ 74. ἐν Ἰσραὴλ 82. εἰσ Ιε- 
ραηλ 93, 1οβ. οπιρί. εἰς ἱεξραελ 110) 123») 1445) 158, 236, 243, 
244, 247. ΑΙεχ. (δι. Νίο. ἴσραηλ το. εἰς Ἱεζάελ ((ς) 242. εἰς 
Ιζραηλ “45. ἕως Ἰεζράελ 8ῖαν. Οἶτορ. οἱ υἱοὶ] α οἱ 242. ἦσαν] 
εἰσι Ζ46. ὅτοι δροὶ] ὃς οἱ ἀδροὶ 19) 82) 93) 108, 158, 246, 
δΜ “ 

οἱ δύο] Α 09 

οὐκ ἐδυνήϑησαν ςῆναι ϑῖαν, 

καὶ πῶς] α καὶ δῖαν. Οἴἶτορ: 
ςησόμεϑα ἡμεῖς} ΤΥ. το, 82,93. τοβ; 

᾿ φΖ 

τος 5 καὶ 

29 

4! 

, ω Η ν ὌΠ Ψ0,.Ν ΧΦ Ζ 

Ψ ο 

ὑσὶ. 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ. 

ΚΕΦ, χ, 
ΣΦ 7 9 ἢ " 2) .ξρῇἭηΡ, ε ; ἉᾺ 7 

μήκοντα ἄνδρες, ὅτοι ἁδροὶ τῆς “πόλεως ἐξέτρεφον αὐτός. Καὶ ἐγένετο ὡς ἦλθε τὸ βιδλίον πρὸς 7. 

αὐτὲς, 
ρ, 3 4 

τὰς χεφαλὰς αὐτῶν ἐν χαρτάλλοις, 

ρ»“" 2. "Ν ε ΄ 4 . Ν» 

χαὶ ἔλαξδον τὸς υἱὸς τοῦ βασιλέως, καὶ ἔσφαξαν αὐτὲς ἑδδομήχοντα ἄνδρας". καὶ ἔϑηχαν 
ἶ οΝ 5». 9 ΄ 

χαὶ ἀπέςειλαν αὐτὰς πρὸς αὐτὸν εἰς ᾿Ιεζράελ. Καὶ ἦλϑεν 
» “2 ΄ ΜΝ Ἦς Ν ὡς εΝ 7 β  ΥΑΝ ΩΤ, " 

ὁ ἄγ[ελος χαὶ ἀπήγί[ειλες λέγων, Ἡνεγχαν τὰς κεφαλᾶς τῶν υἱῶν τοῦ βασιλεως" χαὶ εἰπε, Θετε 
Ν ’ὔ ρ᾿ ΄ 9 ὁ Ν;:; 3. 4 “͵ φρο . 

αὐτὰς βενὰς δύο “σαρὰ τὴν ϑύραν τῆς σύλης εἰς πρωΐ. Καὶ ἐγένετο τῦρωΐ" χαὶ ἐξῆλθε χαὶ: 

ἕ ὶ εἶ ὃς σὰ ὃν λαὸν. Δί ἐκεῖθ ἰδὼ ἐψώ εἶμι συγεςράφην ἐπὶ. τὸν χύριό 
ἔξη, χαὶ εἶπε πρὸς πάντα τὸν λαὸν, Δίχαιοι ὑμεῖς" ἰδδ ἐγὼ εἰμ ςράφην ἐπὶ. τὸν χύριόν με, 

» “Π νι ὦ 9 ΝΝ 5Ν Ν 

χαὶ ὠπέχτεινα αὐτόν" χαὶ τίς ἐπάταξε πάντας τέτες ; “Ιδετε αἀφφω, ὁτι οὐ πεσείται ἀπὸ τοῦ 
“ “ὭἌ ἣρ 9 ᾽’ὔ’ ς, ΄ 3 Ζ 

ῥήματος Κυρίου εἰς τὴν γῆν ὃ ἐλάλησε Κύριος ἐπὶ τὸν οἶχον ᾿Αχαάξ: χαὶ Κύριος ἐποίησεν ὅσα 

ἐλάλησεν ἐν χειρὶ δόλε αὐτῇ Ἢλι. Καὶ ἐπάταξεν ᾿Ιὰ στάντας τὰς χαταληφυέντας ἐν τῷ οἴκῳ 
- . -ο ρ ΄ς ΝΝ Ν 39 νὉ Ν Ν, ε ρὰ 9 "Ὁ " 

᾿Αχαὰξ ἐν ᾿Ιεζράελ, χαὶ πάντας τὸς ἁδρὰς αὐτᾷ, χαὶ τὸς γνωςς αὐτϑ, χαὶ τὰς ἱερεῖς αὐτῇ, ὥςε 
“ " ΄ ν » Ζ “2 , 3 ΄ Ν 9 . 

μὴ καταλιπεῖν αὐτῇ χατάλειμμα. Καὶ ἀνεςή χαὶ ἐπορεύϑη εἰς Σαμάρειαν, αὐτὸς ἐν βαιϑαχὰν 
“ “- ““ 3 Ν 9 ν 29 ΄ ζ΄ 5.7 . ;ῳ "- 

τῶν πποιμένων ἐν τῇ ὁδῷ. Καὶ ᾿1Ιδ εὗρε τὰς ἀδελφὰς ᾿Οχοζίου βασιλέως ᾿1όδα, χαὶ εἶπε, Τίνες. 
3 Ν ρ᾿ Ν ΄ 3 Σ. “ ἊΝ ες ἰϑις ΄᾿ Ν ὦ 

ὑμεῖς; καὶ εἶπον, ᾿Αϑελφοὶ ᾿Οχοξίε ἡμεῖς, καὶ χα]έδημεν εἰς εἰρήνην τῶν υἱῶν τὸ βασιλέως, καὶ τῶν 

Οοπιρί. ἃς οἱ ανδρες 24... καὶ ἁδροὶ Αττι. τ. Απη. ἘΔ. ἕτοι ἄρ- 

χέεντες ϑῖαν. Μοίᾳ. ὅτοι ἀδροὶ τῆς πόλεως ὅτοι δὲ οἱ ἄνδρες δῖαν. 

Οὔτορς. ἐξέτρεφον] ἐξετρεχον ς6. τηᾶγρ. 

ΨΙΠ1. Καὶ ἐγένετο) αὶ ἐγένετο 44. ὡς ἦλϑε] ὡς εἰσηλῆε τό. 

τὸ βιδλίον] -Ε το δευτερον 44. ὁ αγίελος τιξ8. τὸ βιδλίον πρὸς αὖ- 

τὰς] πρὸς αὐτες τὸ βιδλιον τοϑ. (οὶ. καὶ ἔλαβον] κα και 44. 

Απη. 1. πη. Εά, χαὶι ελαξε 242. καὶ ἔσφαξαν αὐτὲς] καὶ 

ἐσφαζεν αὑτὰς 242. κ 24. λᾶαυτες 2465 247. ΑΙεχ. Απτῃ. ε. Αστη. 

Ἐὰ. -Ἡ ταύϊας 5ϊαν. Οἴτορ. ἑδδομήκοντα ἄνδρας} κα 44. -Ἐ δτοι 

αδροι τῆς πόλεως το. ΡΥ. τας 247. ἐν καρτάλλοις] εἰς καρ- 

ταλλες το» 82, 93» 108, 246. (Τοπηρὶ. εν καρτάλοις 44) 74. αυ- 

τὰς] , 82, 93, 1ο8. Οοπιρὶ. Απη. 1. Αγπι. Ἐά. πρὸς αὐτὸν] αυ- 

τῳ 82, 93» 1ο8. Οοπηρ. εἰς [Ιεζραελ] ἐν Ιεζραελ 111. εἰς Ιεζραηλ 

(ἔς ροῆεα ΧΙ. Οοπιρ!.) 82, το8. εἰς Ἰσραὴλ 44, 715) 74) τού, 134) 

24ς. αν. Οἴτορ. εν Ἰσραὴλ ς5. Ἰσραὴλ 120. 

ΨΠΙ. Καὶ ἦλϑεν] καὶ εἰσηλθὲν τθ. Καὶ ἤλϑεν--λέγων] καὶ 

εἰσηλϑον και απηγίειλαν αὐτῳ λεγοίἧες 85, 93, 1ο8. ὁ ἄγ[ελος] κα ὁ 

1:8. ΟοπΙΡΙ. καὶ ἀπήγγειλε) καὶ ἀπήγγειλεν αὐτῶ Οοιηρὶ. ϑ8[αν. 

χαὶ ἀπήγίειλεν αὐτοῖς Οεοτρ. τῇ βασιλέως} τῶν βασιλέων 74. 

και εἶπε] - γε 44. -Ἐ [κ 82, 93, τοϑ, 246. (οιῃρὶ. Θέτε αὐ- 

τὰς] ϑετε αὐτες 246. βενὲς δύο} Ττ. 19, 82, 93ν τοϑ. Οοπιρὶ. 

Ἃ δυο γι. εἰς δυο βενες 446. 5ϊαν. Μοίᾳ. παρὰ τὴν ϑύραν)] παρα 

τὴν συλὴν 122. τιαρῶ τὴν ϑύραν τῆς πύλης] παρὰ τὴν τυλὴν τῆς 

πολεέως 19, 82, 93. 1ο8, (οιρ!. παρὰ τας ϑυρᾶς τῆς πόλεως 44. 

ἔξω τῆς πόλεως Ατηϊ. 1. Απη. Ἑά. τῆς τύλης} τῆς τυλης το- 

λεὼς ((δὰ πολεως ροῖεα ἀεϊεῖ. εἴ ἴῃ πιαγρ. Ροῆϊ.) 1. τῆς πόλεως ΧΙ, 

52, ςξ) δύ, 64, 71. 74, τού, 120, 1345) 144) 158, 230, 242,243»245, 

246, 247. ΑἸά, Αἰοχ. (αι. ΝΊς. εἰς πρωΐ] ἕως πρωΐ τ0,) 82, 93» 

τοϑ. ((οάεχ ὅυγ. Ῥαγζ, πιᾶγρ.) (οπιρὶ. Αἴτῃ. 1. δ᾽αν. α 246. ωγκε 

"απὸ υΐρ. 
ΙΧ, Καὶ ἐγίνετο---καὶ ἔξη] αὶ ουπὶ ἱπίετπποί. 246. Καὶ ἐγίνετο 

πρωΐ) α 71. πρωΐ} ἐν πρωΐ ΧΙ, 445» 5.4» 74ν τού, 120, 123, 134. 

144, τς8, 236, 2453, 244- ΑἸά, (αι. Νίς. εν τῷ πρωΐ ὅ4. ἐν πρωΐᾳ 
ΑἸεχ. καὶ ἔξῆλϑε καὶ ἔςη] καὶ ἐξελϑὼων καεξῊ ἐν τὴ τουλὴ τῆς πο- 

λεὼς 19, 82) 93» τοϑ. ΟοΙΏΡΙ. α καὶ ἰπία]. Απη. ἘΔ. καὶ ἔςη] -Ἐ εν 

ο τῳ πυλῶν! τῆς πολεῶς ΧΙ, 44, 52, ςς, 64) 719) 745) 92) τούς «10, 120, 
Ἑ ἐν 

λνφ λν δ2ιν 

καὶ εἶπε] καὶ εἶπεν ἾΣ δῖαν. 
123, 134) 144, 18, 536, 242, 243, 244) 247. ΑἸά, (αἴ. Νῖςο. 

πύλῃ τὴς πόλεως Οεογρ. δῖαν. Μοίᾳ. 

Οὔἶτος. δΔίκαιοι ὑμεῖς] δίκαιοι ἐξὲ ὑμεῖς Αττῃ, τ. πη, Ἐά. Οεογς. 
δῖαν. Οἴτσορ. ἰδὲ ἐγώ εἶμι] αὶ εἰμε 19, 82, 93, τοβ, 246. Οοπηρὶ. 

Ὑμεοά, Ω.. 31. πη 4 Κορ. πη. 1. Ασπι. ἘΔ. μδθεῖ εἰμι Ρ --- Οοάεχ 
5γγ. ῬατΗ, ἰδὲ ἐγώ εἰμι συνεςράφην] ἰδὲ γὼρ ἐγώ εἰμι, καὶ συςρα- 
φεὶς 8ιαν. Οἶτορ. ἐπὶ τὸν κύριόν μ] ἐπι τὸν ἐμᾶντε κυριον 19, 82, 
93; 108. Οοπιρὶ. Ὑβεοάοχεῖ. 1. οἷ, ἐπὶ τὰ χυριξ μου 44. καὶ 

ἐπίκτεινα αὐτὸν] α καὶ 81ν. Οὗτος. καὶ τίς ᾶἄςο. δὰ βη. οοπι. 
καὶ τετες πανΐας τις επαταξζεν 195 829) 1ο8. ΟΟπιρὶ. Ὑ Βεοάοτεί. Ἰ. οἶξ. 
καὶ παϑΐας τετες τις ἐπαΐαζε 93. κα Απῃ. 1. Ασ. Ἐά, 
σαγας τίς ἐκάταξε ϑαν. Οὗτος. τίς ἐπαταξε] κ τις 242. 

Χ. Ἴδετε] ιδὲςς. [ὄιδετε ἀφφὼ] ἴδετε τότες ἀππὼ τίς ἐπάταξε 
Ατπι, 1. Απη. Εὰ. ἴδετε δὲ Οτοτρ. δῖαν. Μοίᾳ. ττυλὴν ὑμεῖς ἴδετε 
5αν. Οἴτορ. ἀφφὼ] κα το, 82, 93) τοβ, Οὐομρὶ. ΒαΠ]. Μ. 11. 6ς6. 

ἄπφω 92, 1195) 1445) 236, 242. ἴωργτα αφφω εἷξ ΔΌ 4]. τῇ. ἐγρο. τού. 

αμφω 4ἠς. ἀπὸ τὰ ῥήμαϊος Κυρίου) ἀπο τῶν λογὼν Κυριου το, 82, 
93» 108. Οομιρὶ. ὙΤβεοάοτει. 1. οἷτ,  Κυριον 71) 245. λόγος Κυρίε 

τότες δὲ 

Βαῇϊ. Μ. 1. εἷς. ' 

Βαῇϊ. ΜΙ. Τπεοάογοί. 1. εἰ. 

Οοάεχ ὅϑγγ. Ῥατγϊ, ΑἸά. (αἵ. Νίο. ὧν ἐλάλησεν 82, 93, 1τοδ. ΟΟπΡΙ. 

ΤὨΠοοάοτεῖ. ἱ. εἶ. ὡς ἐλάλησε 8|αν. Οἴτορ. Κύριος 13] κα 64, 

82, 93. 1τό8. (οπιρὶ. 

Οοπρί. Ὑμεοάοτεῖ. 1. οἷξ. ᾿Αχααξ] ργαθηγίτι. τοῦ ὙΠεοάοτεῖ. 1, 
οἷ. Κύριος ἐποίησεν] ΤΥ. 93. 108. (ὐοπηρ!. α Κυριος 24 ς- 
ἐλάλησε] ἃ ἐλαλησε 74. 

ὅσα 
δάλε αὐτῷ] α 44. ῥγϑιηϊ. τοῦ 93, τοβ. 

Οομρὶ. 
ΧΙ. ἸΣ] Ηλιου (πιεπά.) γ:. καΪαληφϑέντας] καϊαλειφϑέεντας 

134. καταληφϑέντας ἐν τῷ οἴκῳ ᾿Αχαάθ] ἐν τῷ οἴκῳ Αχααβ 
καϊαλειφϑέντας 11, 243, 244. ΑἸεχ. ἢς, οὐπὶ τας πίε καϊαλειφϑεντας, 
ς6. εν Ἰεῤφράελ] ἐν Ισραηλ 445). 64,71, 74, 82, τοῦ, 119, 134) 144» 

236, 242, 243, 24ς. Αἰά, Οἵ. ΝΙς. δῖαν. Οὗἶτορ. ἐν τῷ Ἰεζράελ 

ΑΙοχ. καὶ ττάϑϊας τοὺς ἀδρὲς αὐτῇ καὶ τραὐῇας τους αγχιςευοας 
1:9. ἀδρὰς αὐτῷ} α αὐΐε 44. αγχιςευούαις αὐτὰ 82, 93, τοβ. 
Οὐοπιρί. μεγιγᾶνας (πιαρπα!ε) αὐτῇ Αττα. 1. Ασπη. Ἐ4. δυνάξας 
αὐτῷ δ5αν. καὶ τοὺς γνωςοὺς---αὐτῷ 3.1 καὶ τας γνωγες ἱερεῖς αὐα 
ΧΙ. καὶ γνωρους κα! μέρεις αὐτῇ 44. τοὺς γνωςοὺς αὐτξ] ργαταϊίε. 
τσανΐας το, 82, 93. ταΐας τες γνωξας 64. κα αὐτῷ 71. τες γνωγας 
ἄντα 92, 123, 236, 242, 243. ΑἸεχ. (δῖ. Νῖς. παύῖας τοὺς γνωςας 

αὐῖξ 247. ἱερεῖς ἀὐτΒ} -Ἑ καὶ τας αδρες αὐτξ το, 82, 93, 108. 
Οομρρὶ. ὥςε μὴ] εως τοῦ μὴ 19, 825 93. τοϑ. (οὶ. καΐαλι- 

πεῖν] καϊαλιφϑηναι 19. καϊαλειφϑηναι το8. Οοπρὶ. καταλείπειν 
(ςοΣτ.) 134. κα]αλιπεῖν αὐτῷ] καϊαλιπειν αὐτας 11. κααλειφϑη- 
νᾶι αυτῳ 82, 93, 246. καϊαλιπεῖν ἐν αὐτοῖς 8ϊΑν. Οἴἶτορ. χατά- ὃ 02, 932 24 ὃ ξ 

λειμμα] τα καταλειμμαΐα ςς. ὡστέ τὸρ παγαλῳφῦγι κα, Ἴ 4}. 

ΧΙ, Καὶ ἀνίςη] - καὶ ἦλθεν ΑΙεχ. Απῃ. τ. Αγιι Ἑά. 

ἐπορεύθη} -“ 18 82, 93, τοϑ, 246. Οομνρ!. 

καὶ ἐπορεύϑη αὐτὸς εἰς Σαμαρίαν Οδοῖρ.. αὐτὸς] καὶ αὐτος ἦν 10, 
93,) τοϑ. Οοπιρὶ. κ 44. αὐτὸς ἦν 82. αὐτὸς ὅζο. δὰ ἔη. οοηλ.} καὶ 
ὡς ἐν Βεϑακῶϑ᾽ τῶν τοοιμένων ἐν τῇ ὁδῷ ἣν Ατπι. 1. Ατπι. ΕΔ. ἐν 
Βαιϑακαϑ)] εν Βαικαατ (ῆς ἱπῖΑ) ΧΙ. εν τὴ οδω Βαιϑακαϑ το. εν 
τῇ οδῳ Βαιϑακαδι 82, 93. (πρὶ. ἐν Βαιϑακαλ 44,64) 74. τού, τ19, 
134, 144, 242, 243, 244. Α]ά. ΟΑἴ. Νίς. ἐν τῇ οδῳ Βαιϑοκαὰ τοϑ. 
εν Βεϑακαρ 1:8. εν Βαηϑακαλ 24ς. εν Βαιϑακαδ “46. ἐν Ῥεπχὰ 
Οεοτρ. ἐν Βεϑακὼλ (πηᾶγρ. πρὸς Χαλυξὰς) ϑίαν. Οἶτορ.. Βαιϑα- 
καϑὶ]ὶ Βαιϑακαλ (ἢς ροῖελ) ςς, ςό, 71, 92, 120, 123) 236, 247. 
Βαιϑακὰδ (ῆς ἱμῖ8) ΔΙεχ.. ποιμένων] ποιμαίνων 7γ4. ποιμᾶινον- 
των 46. ἐν τῇ ὁδῷ] α Βῖς 19, 82) 93) 1ο8. ΟΟΠΊΡ]. ῥργϑπηῖε. καὶ 
ἀυτος 246. 

ΧΙ]. Καὶ Ἰὰ] λῖς 93, τοϑ. Οοηνὶ. 
Αττη. Εά. καὶ ἰδὲ εὗρεν ἐκεῖ ϑΙν. Οὗτος. βασιλέως 15] ργατμηϊι. 
του 93. Οοπιρ. Τίνες ὑμεῖς] τινος ὑμεῖς 44. τίνες ἐρὲ ὑμεῖς 
Αἴπι. 1. Ασῃῃ. Εά. Θεογρ. 8ϊ4ν. Οἴτορ. καὶ εἶπον] καὶ εἰπεν τοῦ. 
᾿Αδελφοὶ] ργβιηἶί. οἱ 11, ΧΙ, 44) ςς» ςύ, 74). 935 123. 134) 1445 236, 
245, 244) 24ς, 247. Αἰεκ. (αἵ. Νί.. Ὀχοζίου] Οὐχοζιου 54. 
Ὀχοζίου ἡμεῖς] Οχοζιου βασιλεως Ιαδα 44. ἡμεῖς} νμεῖς 93. 
ἐσμὲν ἡμεῖς ΑΥπι. 1. Αγηι. Ἐά. (θοῦ. δ[αν. Οἰΐγορ. καὶ κατέξη- 
μεν ὅτε. δὰ ἤη. οοη}.] εἰ ἀείεεπάἑνπμς σά (αἰμίαπάος Πίος περὶ!) εἰ Μ]ίος 

γερίπα. αὶ. καὶ κατέξημεν εἰς εἰρήνην] καὶ κατέδημεν ἀσπά- 
ζεσϑαι ϑ8ῖλν. τῶν υἱῶν τοῦ βασιλέως] τῳ νιῳ τε βασιλέως 44 74» 
τού, 134) 14(4.- καὶ τῶν δ. δὰ ἤῃ, σοῃ).} α 44. 

3 , 
καὶ ἐπορευϑη---αὐτὸς] 

Καὶ ἸΙὰ εὗρε] εὕρεν Ἰεὲ 

,Ὶ 
χᾶαὶ ᾿᾿ 

ὃ. 

Ὁ. 

10. 

11, 

. 12, 

13. 

εἰς τὴν γῆν] ἐπὶ τὴν γὴν 82, 93, 1οβ, 24. Οοπιρὶ.; 
οὗ ἐλάλησε] οτι ἐλαλησεν 11], 44) τ, “ 

64. 71) 74) 925) Ἰοῦς 110, 120, 1347 144) 148, 226, 242, 245, 246. 

ΣΝ Α Ψ 
ἐπὶ τὸν οἶκον] καΊα τὰ; οἱκξ 19, 93, 108.. 



ΚΕΦ. Χ. 

14. 

15. 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ. 

ἘΝ" Ὁ: ΄ Ν »"» μῷ ᾿ υἱῶν τῆς δυναςευάσης. Καὶ εἶπε, Συλλάξετε αὐτὲς ζώντας" χαὶ ἔσφαξαν αὐτὲς εἰς βαιϑαχὰϑ.. 
7 Ν, 7 2, ᾿ 9 , Ψ 3 9 ν.Ὃ δῷ ᾿ , πεν καὶ δύο ἄνδρας οὐ χατέλιπεν ἄνδρα ἐξ αὐτῶν. Καὶ ἐπορεύθη ἐκεῖθεν χαὶ εὗρε -ς 

Ν 3 3 ΝΆ 3 "" Ν, “-ϑ " τὸν Ἰωναδαθ΄ υἱὸν Ῥηχὰξ εἰς ἀπαντὴν αὐτῇ, χαὶ εὐλόγησεν αὐτόν" χαὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν ᾿1δ, Εἰ Ἂ 
Ν ΄ ἣ ΄ 3 ρ, δ ε Ζ "“ ΄ μαι ὶ ἢ ἔς! χαρδία, σου μετὰ χαρδίας. μου εὐσϑεῖα χαϑὼς ἡ χαρδία μου μετὰ τῆς χαρδίας σου; καὶ εἶπεν- αὐτὸν ΤΕΣ 
9 Ν » ᾿ Ν,. .Ϊ» ϑὼΝ ᾿, 5 ΝΜ Ν, δ ρ »“ῸὋ΄. ρ ῳ. Ιωναδαξδ, Ἐς ιν" χαὶ εἶπεν ᾿Ιὸ, Καὶ εἰ ἕςι, δὸς τὴν χεῖρά σϑ" χαὶ ἔδωχε τὴν χεῖρα αὐτδ" χαὶ -.- κτλ τυ 

3 ΄, ΣΝ ᾿ς Ξν»» ν» »ν»,, ὠ Ὑ. »““" “ 2 ἀν ἢ ῃ ἀνεδίθασεν αὐτὸν πτρὸς αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἅρμα, Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν, Δεῦρο μετ᾽ ἐμδ, χαὶ ἴδε ἐν τῷ τ (σ: καὶ “4..} 
ων ΄ ρο ᾽ὔ Ν 2 Ζ 6 φὋ ρ᾿ Ἵ ζηλωσαί μὲ τῷ Κυρίῳ" χαὶ ἀπεχάϑισεν αὐτὸν ἐν τῷ ἅρματι αὐτῇ, Καὶ εἰσῆλθεν εἰς Σαμά--ς -τχαὶ 1.5) Α7: 

9 ΄ ς Ζ΄ "Ὁ βω 2 ρ᾽ ' ρειαν" χαὶ ἐπάταξε «χάντας τὲς χαταλειφϑέντας τὸ ᾿Αχαὰξ ἐν Σαμαρείᾳ ἕως τοῦ ἀφανίσαι αὐ- 
", ΝνΝ δ ς" ’ὔ ἃ.» 72 χ 9 Ἂς τὸν χατὰ τὸ ῥημα Κυρίδ, ὃ ἐλάλησεν πρὸς ἬἨλιό. Καὶ συνήσροισεν ᾿Ιδ πάντα τὸν λαὸν, χαὶ 
ἰ ὰ Ὰ, 3 Ν ᾽Α χδ δῷ ρὸ 7 5.Ὁ 2 ΟΝ 7 494 "6 7 ς ρὸ 7 εἰπε ρος αὐτῆς, Αχάαὰθ εὔϑλευσε τῳ Βάαλ ολίγα, 1δ δαλεύσει αὐτῷ. σολλά. Καὶ γῦν “πάν-. 

ἱ πσσροφηταᾶι 8 Βάαλ ’΄ δ δά 9. “ Ν ΔΝ ς ρ 9. " ΄ Ν ἣν 2"ς- τες οἱ ὧρ φη Τ αλ πσαντὰας τὰς οὁδὅλδς αὐτ χαὶ τᾶς ἱερεις αὑτὸ χαλεσᾶτε ρος με, ἀνὴρ 
Ν᾿ 2 ΄ Ψ ΄ ΄ κ᾿ Ν “ ΄ " 

μὴ ἐπισκεπήτω, ὅτι ϑυσία μεγάλη μοι τῷ Βάαλ' τᾶς ὃς ἐὰν ἐπισχεπῆ, οὐ δήσεται" χαὶ ᾿Ιὰ 
᾽ ᾽7΄ δ , ἰμε ΜΖ» » ΄ νΝ δύ [ων ΄ Ν..,.» 3 ὦ ε ’ ες ά ρ ἐποίησεν εν πτερνίσμῷ, ιν ἀπολεσὴ τῆς ὁδλδς τ Βάαλ. Καὶ εἰπεν 1δ, Αγιάᾶσατε ἱερείαν τῷ 

βΡ-ο και - 

ΜΞ {{{ 

16. 

17. 

ἄς ωυ ι : 

18. 

10. 

20. 

ΧΙΝ. Καὶ εἶπε] καὶ εἰπεν ἴξ 82, 93. ΟΠ. 
συνελαδον αὐτὲς 19. 82, τοῦ. (πρὶ. 

ζῶντας] -᾿- και Μοίᾳ. καὶ ἀπεκάϑισεν] καὶ ἐπεκαϑισεν 44, τό, 64, γ1, 74, ϑεσι ἐὺ - 
Ἢ καὶ καϊελαξον αὐτες 93. 92» 93. τού, τοϑ, 119, 120, 121) 1445) 158, 242, 243. (ομρὶ. ΑἸά.᾿ ἶ 

ἜΣ 
ἐξῖν στ 

Ἔ καὶ συνελαξον αὐτες φωΐϊας 123. Αἴτη, 1. Ατη). Ἐά. ϑῖαν. Μοίᾳ. 
Ἔ καὶ συνελαῦδεν αὐες 246. -ἰ- καὶ συνελαξεν αὐτες ζωντας 247. 
“Ἔ καὶ συνελάξοντο αὐτὰς ζῶντας ΑΙεχ., καὶ ἔσφαξαν αὐτὲς] φμο: 
εμηρ σοηργεἠεπά πὲ υἷνος, Τιρ υἱαυεγαηὶ εος Ψα]ρ. ἔσφαξαν] ἐσφαξεν 
74, 92, τού, 1205 144. 236, 242, 243, 2442 24ς, 247. ΑἸ]ά. (αἱ. Ν!ς. 

συνεσφαξεν 46. εἰς βαιϑακὰϑ)] -Ἑ ἐν τῇ σκηνη τηᾶγρ. Π. εν Βαι- 
ϑακαλ 445) 64. τού, 119, 134) 1445 242, 24ς. ΑἸά, (ας. Νίς. ἔξαι- 
ακὰλ (ἢς) γ4. εν βαιϑακαδ' 82. 93, τοΒ, 246. (οτηρὶ. εἰς βεϑα- 
καρ 158. εἰς Βαιϑακαλ εν τῇ κρηνῃ 243,44. εἰς Βεϑακὰδ Ατπ. 1. 
Απη. ΕΔ. δῖαν. Μοίᾳ. εἰς Βιπεκὼλ Οεογρ. εἰς Βεϑεκὰλ (πιᾶγσ. ἠμχία 
ἐκφηνία) ϑῖαν. Οὐἶγορ. ἐπ εἰβένγπσ ἡμχία Οαπιεναηε ας. τεσσαρά- 
κοντὰ καὶ δύο] σαρακοντα ὃνο 44. κα καὶ 246. ϑϊν. μαθεῖ καὶ ἰπ 
οἰιαγαές. πιίποσε Αἰθχ. οὐ κατέλιπεν] οὐ καἼελιπον 122. οὐ κατε- 
λεῖπεν 24ς. οὐ κατέλιπεν δο. δὰ ἤπ. οοπ).} κα 44- καὶ οὐ καῖε- 
λιπεν εξ αὐΐων εδενα 82, 93. (ὐοπιρὶ. ἔς, πε και, τοϑ. 'χκαὶ οὐ καῖε- 
λίπη ἐξ αὐτῶν ἀνὴρ Αττα. τ. Απη. ἘΔ. 85ϊαν. Μοίᾳ. οὐ κατελίπη ἐξ 
αὐτῶν ἀνὴρ εἷς δῖαν. Οἴἶτορ. ἐξ αὐτῶν] εξ αὐΐων εδενα “46. 

ΧΥ. Καὶ ἐπορεύθη ἐχεῖψεν} α 44. Οεοσσ. Ἐς 93, τοϑ, 246.. 

Οοιηρί. καὶ εὗρε] καὶ ελαδε 11. τὸν Ἰωναδῶ] τον Ιωναδαμ, “36, 
(242. ἄς ροῖϊε8.) 24). Ῥηχαῦ] Ἐ ἐν τῇ οδὼ ΧΙ, 19, 52, ςς») 74. 
82, 93» τού, τοϑ, 119» 120, 134, 144) 236, (244. τηᾶγᾳ.) 24, 247. 
Οοπιρὶ. ΑἸά, ϑῖδν. Οὗτος. -Ἡ εν τὴ ἐρχομένη οδω 1:8. Ριχα εν τῇ 
οϑω 242. -Ἐ ἐπὶ τῆς ὁδὲ Οεοῖσ. 8[αν. Μοίᾳ. εἰς ὠὡπαντὴν αὐτῷ] 
εἰς ἀπαντησιν αὐΐα ΧΙ, 44) 52.) 645 71) 74) 82, 92, 93, 1ού, 110) 121) 
123, 134) 1449) 158, 236,242,243, 244γ24ξ, 247. (οπηρί. ΑἸά. ΑἸεχ. 

Οδι. Νίο. ἐρχόμενον εἰς ἀπανΐησιν αὐτὰ το, τοϑ. καὶ εὐλόγησεν] 
καὶ πυλογήσεν 122. ΕἸ ἔρι" εὐθεῖα] εἰ ἔξιν μετὰ σξ καρδία σου εὐ- 
ϑεῖα (ουπι μετῶ σοὺ ἱπίεγ πῃ0 085) Αἶεχ, Εἰ ἔρι καρδία σἘ] εἰ εςῖν 

εὐϑεια ἡ καρδιὰ σου 19, 85, 93. Οοιπρί. Ὑπεοάοτεῖ. Ω. 33. ἴπ 4. εξ. 

Ἑ εὐϑεια τοϑ8. καρδία σ8} ῥγϑουηϊτῖ. ἡ 247. μετὼ καρδίας με] 

-- μετά με Οοάεχ ὅγγ. Ραγτ, α Ἀπ. τ. Αγπι. ἙἘά. μετὰ καρό. 

μα εὐϑεῖα] μετα τῆς καρδιας με το, 85, 93. ΟΟπρ]. ὙΓΒεοάοτεῖ. ]. εἷξ, 

α Βῖς εὐϑειῶ τοβ. καρδίας τ] τῆς καρδιας 64. καϑὼς ἡ καρδία 

με] καϑὼς ερὶν ἡ ἐμὴ καρδια 10, 82, 93, το8. (ΟπλΡΪ. καϑὼς ἐςὶν ἡ 

᾿ λειφϑέντας) τὰς ὑπολελείμμενες 10, 82) 93) 1ο8. ΟΟΠΏΡΙ. 

ΑΙοχ. (αι. Νῖς. Τεοαοτεῖ. 1]. εἰϊ. 

ΧΥῚΙ. Καὶ εἰσῆλθεν] καὶ εἰσηλθὸον ΧΙ, γ45) 92, τού, 121. 134) 
144, 2316, 242. ΑἸά, στάντας τὲς] α τανταὰς 92,. τὲς κατα- 

τϑἪ Α- 

ἕως 
κατῶ τὸ βῆμα 

Κυρίου] - Θες Ισ- 

πρὸς ἮλιΞ] ἐν χειρι Ηλιε το, 82, 93, 1τοϑ. 

χαῦβδ], τὸν 44, τοό. τῶ Αχααδ 74. τὰ οἱκξ Αχααξ 246. 
τῷἪ ἀφανίσαι] εὡς του ποιῆσαι 10, 71) 82, 93) 108. 
δες. δὰ ἤη. σοπ,.] α ς2,) 236, 242. (αἵ. Νῖς. 
ραηλ 19, 82, 93, 108. 

πορὸς Ἡλίαν Οοπιρὶ. 

ΧΥΤΠῚ. συνήθροισεν] ἐφηλωσεν ΠῚ, δάς, 247. εἥπλωσεν ΠῚ. 

Ἔ και εζηλωσεν 71. συνοίϑροισεν (ῆς) 124. πάντα τὸν λαὸν] 
Ἔ ἐν Σαμαρεια το, 82, 93. πρὸς αὐτὲς} προς αὐτὸν 1.8. ἐδά- 

λευσε τῷ Βάαλ] δἕλος τῇ Βάαλ Θεοῖς. ὀλίγα] ὀλίγον τι Αττῃ. τ. 
Ατη. Εά. εἰς ὀλίγα Οεογρ. ὀλίγον 8Ι.ν. Ἰδὲ 2] ργξπηῖτῖ. καὶ 
γε ΧΙ, ςς, τό, 64, 71) 745) 92) τού, 110» 120, 1215) 123» 134») 144; 
1ς8, 216, 242, 243, 244, 24ς, 246, 247. ΑἸΙά. (αι. Νίς.: ἸἸΙὲ δου- 
λεύσει αὐτῷ} καὶ ἐγω δελευσω αὐτω το, 82,93, τοϑ. ΟΟμρὶ. ἔς, πἰῆ 
καγω, 44. καί γε ἐγὼ δϑαλεύσω αὐτῷ ὙΠεοάοτεῖ. 1. οἴ, πολλά] 
πολύ τι Ατηϊ. 1. τοολύ Ατῃ. Εά. δῖαν. εἰς τοολλά ΟΘεογρ. 

ΧΙΧ. Καὶ νῦν] α νῦν δῖαν. Οἶτορ. Καὶ νῦν τράντες---πὩρὸς μὲ] 
καὶ νυν καλεσᾶτε προς μὲ παντᾶς τὸς αροφητας τα Βααλ χαι τὸς ερεις 

ἄντε καὶ τσαυῖας τῆς δελους αὐτῷ το, 82, τοϑ. (οπ)ρ]. ἢἤς, ἤπε αὐτῷ 

Ρτίππο, 93. ᾶντες οἱ προφῆται} πάντας τὰς προφήτας ϑίαν. 
πάντας] τταΐες τοό. ρῥγαπιῖτ:. καὶ ϑῖαν. Οἴτορ. 
αὐτὰ 29] και δελες και μερεις 44. καὶ τοὺς ἱερεῖς] καὶ τιάντας τὲς 

ἱερεῖς Οοάεχ ὅ5γγ. Ῥαγί. ἀνὴρ] καὶ ἀνὴρ τις Ατη. τ. ΑΥπι. ἘΔ. 
ἀνὴρ μὴ ἐπισκεπήτω] ἀνὴρ μη ἀπολειφϑητω εξ αὐΐων το, 82, 93. τοϑ. 
Οομ!Ρ!. μὴ ἐπικαλυφϑήτω ἀνὴρ μηδεὶς ἐδαμόϑι (ἀκ Π δὲ) 51λν. Οἴἶτορ. 
ἀνὴρ μὴ ἐπικαλυφϑήτω 8[ιν. Μοίᾳ. ἐπισκεπήτω] ἐπισκοπητω 144. 
αποληφϑητω μὴ ἐπισκεπήτω 18. επϊσχεπείιτω 242ὥ.ὩΌ. θυσία με- 
γάλη μοι} ϑυσιαν μεγαλην εγὼ τοι 19, 93, τοϑ. Οοπηρὶ. ἄς, πἰῆ 
ποιήσω, 82. ϑυσιὰ μοι μεγαλη 64, 123, 243) 244. Α]ά. (Αἴ. Νίο. 

ϑυσία μεγάλη ἕξι τω. τ. ϑυσίαν βέλομαι ποιεῖν μεγάλην ϑῖαν. 
Οἴἶτορσ. κα μοι ϑίαν. Μοᾳ. σᾶς ὃς ἐᾶν] σας 24ς. τᾶς ὃς ἂν 

ἤ ὺ Ν 

΄]ὰαντὰς τοὺς" 

καρδια με ὙΠεοά. ]. εἶς. καϑὼς καὶ ἡ καρδία με δῖαν. Οἴτορ. μετὰ ((οἱπὶ πᾶς ἰπ οπιαγαέξ, τηϊπογε) ΑἸέχ. πᾶς ὃς ἐὰν ἐπισκέπη] καὶ ὃς: 

τῆς καρδίας σε} κα τῆς 55.245. μετά σε Οεοτρ. (αν. Οἶτορ. καὶ ἐῶν ἐπισκεπῃ Ατπι. τ. Ατπι. 4. καὶ πάντες οἱ ἐπικαλυφϑῶσι Θεοῖς. 

εἶπεν Ἰὲ] καὶ εἰπεν αὐτῶ ἴπ 93) 108. (ὐοπηρ!. Βαθεῖ {00 --- (άεχ ὅγτ. 

Ῥαῖ. Καὶ εἰ ἔςε] α 44. κακαὶ 82,93, 1τοβ, 247. Οοπιρ!. Ὑπεοά. . 

τ οἰϊ, Απα. 1. Απὶ. Ἐά. 8ϊαν. Οὐἶγορ. -ἰ σοὶ τῶτ. δδρεῖ καὶ ἴπ ομᾶγ. 

τηΐη. Αἰεχ. δὸς] δός μοι Αττῃ. τ. δῖαν, Οἴϊτος. καὶ ἔδωχε] καὶ 

ἐπίδοκε (ς) 19. και ἐπέδωκε 82, 93. ΟΟΠΙΡΙ. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ϑ8ῖΑν. 

“φι:.ι 95» ὃς ἐὰν] ὃ ἐὼν γ4. ὃς ὧν ο3, “46, 
ἐπισκεπὴ} απολειφϑὴ 19, 93, 108. 

Οοπιρὶ. ἐπιληφϑῇ (ἅς) 82. οὐ ζήσεται] μὴ σωθήσεται Αττη. 1. 
Αγ. Ἐά. οὐ ξήσονται Οεογρ. καὶ Ἰὲ--τερνισμῷ] καὶ ἰδὲ Ἰὲ ὃ 

βασιλεὺς ἐποίησε δόλον δῖαν. Οἴἶτορ. καὶ Ἰὲ ἐποίησε δόλον ϑίαν. 

καὶ τᾶς ὃς ἐπικαλυφϑῃ ϑίαν. 
24). Οομηρὶ. ὡς ὧν 242. 

Οἴτορ. τὴν χεῖρα αὐτξ] αὐῆην 44. ἀνεξίξασεν] ανεξηθασεν 4ς. Μοίη. ἐν τἼερνισμῷ} εἰς τῆερνισμον 44. ἐν τῇ]ερνισμιοῖς ΑΥτη. τ. 

αὐτὸν] μαδεῖ ἴῃ ομᾶτ. τἱπ. ΑἸεχ, πρὸς αὐτὸν]  44)64,1τ21,1ς8,.4ς. Ατηι. Ἐά. ἵν᾿ ἀπολέσῃ] ινα ἀπολέσῃ 11, 93, τού, 1τοϑ8, 123» 134 

ϑίαν. Οβτορ. προς εαὐῇον 247. Αττῃ. τ. Ἄγπι. Ἐά, Οεοτρ. ϑἷδν. Μοίᾳ. 

ἐπὶ τὸ ἅρμα] εἰς το αρμᾶ 123. λα 144- “Ἔ αὐτὰ 8ιδν. Οἴζγορ. 

ΧΥῚ. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν] κα τού, τ44- διαρεῖ [0 --- (εχ ὅγγ. 

Ῥαγΐ, πρὸς αὐτὸν] κ44( ἐν τῷ--- Κυρίῳ] τον ζηλον μου υπερ Κυ- 

ριου 243. τηᾶγρ, ἄς ἕετε Ἀπ. 1. ἅττα. Ἐά. ὅτι ἐζήλωσα ἐν Κυρίῳ 

σαξαὼϑ ϑίαν. Οὗτοσ. ἐν τῷ ζηλῶσαι!) α ἐν 71. τῷ Κυρίῳ] 

Ἔ σαξαωϑ ΧΙ, ς2, ςς, 64, 71» 745 927) τού, 110) 120, 1237134» 144. 

τς8, 236, 242, 243) 244) 246, 247. Οοάεχ ὅ5γτ. Ῥατγίί. ΑΙ. (δι. Νῖο. 

Κυριῳ σαδαωϑ' 44. Κυρίῳ τῷ σαβαωδ ς6. τοερὶ Κυρία Οεοτς. ϑίαν. 

144) τς8, 236, 242, 2445 246, 247. (οτηρὶ. Αἰεχ. (αἴ. Νὶς. ινῶώ 

απωλεσὴ ΧΙ. ινᾶα ἀπολέσει 24ς. βελόμενος ὡπολέσαι δῖαν. Οἰἶτορ. 
τοὺς δόλες] ρταετπηῖιτ. τοαας 85, 93, τοϑ. ΟομρΙ. τοὺς δόλους τῇ 
Βάαλ] τὰς δαλεύοντας τῷ Βάαλ αν. Οἴἶτορ. τὰ Βααλ] τω Βααλ 
24ς. “ἔ καὶ πάντας τὰς προφήτας αὐτῇ καὶ παϊϊας τὲς ἱερεῖς αὐτῷ 
Οοάεχ ὅϑγτγ. Ῥαγ. 

ΧΧ. Καὶ εἶπεν Ἰδ] καὶ εἶπον Οοάεχ ϑγγ. ῬαγΙ, ἱερείαν] ϑερα- 

πειῶν το) 82, το8. (ΟἴΏρ!. -Ἐ καὶ ϑεραπειαν 44. πρεῶ 71. Μ“ερα- 

πιαν 93. “Ἑ καὶ ὠκολεϑίαν αὐτὰ 8ῖλν. Οἶτοξ. τῷ Βααλ] -ἰ- και 



ΒΑΞΙΛΕΙΩΝ Δ. 

β 
ΚΕΦ. χ, 

Καὶ ἀπέςειλεν 1ὲ ἐν παντὶ Ἰσραὴλ, (λέγων, Καὶ γῦν πάντες οἱ ὅδλοι, χαὶ γι. 

“πάντες οἱ ἱερεῖς αὐτξ, χαὶ πάντες οἱ προφῆται αὐτᾶ, μηδεὶς ἀπολιπέσϑω, ὅτι ϑυσίαν μεγάλην 

ποιῶ" ὃς ἂν ἀπολειφϑῆ, οὐ ζήσεται- καὶ ἦλϑον πάντες οἱ ὅδλοι τοῦ Βάαλ' χαὶ πάντες οἱ ἱερεῖς 

αὐτῷ, χαὶ “πάντες οἱ προφῆται αὐτδ' γρύ χατελείφϑη ἀνὴρ ὃς οὐ “παρεγένετο" 

τὸν εἶκον τοῦ Βάαλ" χαὶ ἐπλήσϑη ὁ οἶχος τῇ Βάαλ ςόμα εἰς ςύμα. 

Βάαλ" χαὶ ἐχήρυξαν. 

χαὶ εἰσῆλθον εἰς 

Καὶ εἶπεν τῷ ἐπὶ τοῦ οἴκξ 22. 
ρ 

ξ 

ο΄ σαδες οἱ ὅδλοι 15] “Ἔ αὖτε ΤΙ, 4.43, 344. 

μεσϑάαλ, 

εἰσῆλθεν 1δ χαὶ 

γήσατε καὶ ἴδετε, εἰ ἔς! 

Καὶ εἰσῆλϑε τῇ ποιῆσαι τὰ ϑύματα 
Ν 

ΑΑἾΚὍΦφΦ ΚΦ Ν 

κοντοι ἄνδρας, χαὶ εἶπεν, ᾿Ανὴρ ὃς ἐὰν διασωϑὴ ἀπὸ 

ϑεραπειῶν ΧΙ ζῶ, ς 6» 5, 64, 74.) 95, τού, 119) 120, 121) 123, 134} 

144, 18, 236, 242, 243 244) 2348) “46, 247. ΑΙὰ. (αἴ. ΝΙο. τοὺ 

Βααλ 19, 71, 32, 93, τοδ. Οὐπρί. “Ἔ καὶ ἀκολεϑίαν Οεοτρ. αν. 

ἸΜοίᾳ. καὶ ἐκήρυξαν] και ἐκηρυξεν 11, ΧΙ, 445) 745 92» τού, 120, 

121, 123») 134) 144, 236, 242) 244. Οομηρὶ. σας. Νίς. -Ἐ ϑέραπειαν 

19. α 71. καὶ εκηρυζε ϑεραπειαν 82, 1τοϑ. ἔς, ἰῇ ϑεραπιαν, 92. 

καὶ ἐκήφυξαν. Καὶ ὠπίςειλεν] Κζοεαυίιφμε, εἰ αὶ ΜΡ. 

ΧΧΙ. ΑΒ ἱπίδο Βυΐυβ οοπιπι. υἵψυε δὰ οὐ ζήσεται ἱποὶυ. ῥγρεῆ- 

οἷς κκ πιᾶγρ. 119. Καὶ ἐπέςειλεν----οἰ ἱερεῖς αὐτῇ 425} α οὐπὶ ἰηζετ- 

΄ χῃεά, 71. Καὶ ἀπίςειλεν 5] α [5 44. ἐν παντὶ] κα ἐν στρ. 

Οεοτς. Ἰσραὴλ] -Ἑ καὶ εἰπε ΧΙ, ς 5, 74» 93. τού, Σ19,), 120, 1219 

134.) 144,) 158, 242, 2485.247. Αἰά. ΟΘεογρ. 8ϊαν. Οἰΐγορ. λέγων] 

αἴ, ἐς, 82, 93. 108, 245. (πιρὶϊ. ΑΙεχ. Ἀπ. σ. Ἅπῃ. Ἐά. υΐς. 

καὶ ἐκήρυξε λεγων ([0Ὁ ἈΚ) 64- Καὶ νῦν πιάντες---οἱ τροφῆται οὖ- 

τὰ 29] χαὶ ηλϑον τ αὔες οἱ δελοι Βααλ 19." καὶ νῦν πάντας ἀὠγείρετε 

δόλους Βάαλ καὶ παΐϊας τοὺς ἱερεῖς ς αὐτοῦ, καὶ τας τοὺς προφήτας 

αὐτῷ ϑϊαν. Οἴτορι Καὶ νῦν παδες---οὐ ζήσεται] μαῦεῖ [00 ἈΚ 64. 

α οὐπὶ ἱπίετιπεά. 82, 93, 108. (περὶ. ΑΙεχ. στη. 1. τὴ. Ἐά4.  υ]ρ. 

Ἢ του Βααλ ΧΙ, 44. 52, 

55,» 645) 74» 92. 106, 119) 121) 1345 1445 :ς8, 446, 247. ΑΙΩ. (ὐεοτρ. 

λα 236,242. “Ἐ τὼ Βααλ Δλ4ξ. καὶ πάντες 13] κα καὶ 236, 242. 

καὶ πάδες 1" --προφῆται αὐτὰ 191 παες ιερεις καὶ προφηται αὐΐα 44. 

χαι παήῖες οἱ τοροφηται αὐτὰ κῶι παϑ]ες οἱ ιερεις αὐτῷ ὃς. καὶ πᾶν- 

τες οἱ ἱερεῖς αὐτῷ 1] α 243. μηδεὶς ὠπολιπέσϑω] ῥτατηϊε. ὅτι 

Θεοῖς. μηδεὶς ὠπολ.--προφῆται αὐτῷ 3.1. οὐπιὶ ᾿ιητεττηρά. τού. 

ἀπολιπίσϑω] απολειπισϑὼ 74, 2345. ποι} -Ἑ τῷ Βααλ ϑιαν. 

Οὔτος. ὃς ἂν ἀπολειφϑῃ! ὃς ἐῶν ἐλίφϑη (Ώ0) 24ς. καὶ ὃς ἀπο- 

λειφϑῇ ϑίαν. Οὔσορ. καὶ ἤλϑον] καὶ εἰσῆλθον Οοαρί. καὶ ἤλ- 

ϑυν--τπροαφῆται αὐτῷ 2] καὶ πλϑὸον απαύ]ες οἱ προφῆται ἀντῇ καὶ 

παδες οἱ τερεις αὐτε τ445242. στάντες οἱ δῶλοι 2] ἀπαλῖες οι δου- 

λοι ΧΙ, 24, 123, 134) 436. Οαῖ. ΝΙο. α πάνες 5ἴαν. Οἴπος. τῷ 

Βάαλ 15] αὐα 243, 244. καὶ τάντες οἱ ἱερεῖ ς--- προφῆται αὐτῷ 29} 

καὶ τραύϊες οἱ τροφηται αὐῇε, και πταϑῖες οἱ ιερεις αὐτῇ ΧΙ, 120, 134) 

416,24ς. (αἵ. Νίς. κα συπὶ ἱπτειτηθί. 82,93» τοϑ. Οὐρὶ. Αἰεχ. νς. 

οἱ προφῆται αὐτξ 29} -᾿ καὶ ερεὶς 71. οὐ καϊελείφϑη ὠνὴρ] οὐκ 

ἀπελειφϑη ἀνὴρ τῷ3) 243) 244. (ὐοπηρΪ. καὶ οὐ κατελείφϑη Α͵η). 1. 

ργααῖτ, καὶ Αττη. Ἐὰ. καὶ εἰσῆλθον] καὶ εἰσηλϑὲεν 19. Οὐάεχ 

ϑγτ. Ῥαγι, σοαιρ. καὶ ἐπλήσθη! καὶ ἐπλῆσεν 245. ᾿ τῷἪ Βάαλ 

υἱκ.7 19, 44. 84, 93» 108. Οοιρ. τόμα εἰς ςόμα] σομα ἐπι ςο- 

μα 19,84, 93. το8. Οοτηρί. φομα ἐπὶ φόματι ἴ ς8. αὐ ογε α΄ ος ὅγτ. 

Βαι-Ηεῦτ. ἀπὸ ἄκρε ἕως ἄκρε Ατηι. τ. Ατηι. Ἐά. ΟΘεοτρ. δ5λν. ὁ 

ππσιο ὠΐφις αὐ {μπεπιμπε. ψυὶς. 

ΧΧΙΙ. Καὶ εἶπεν] - Ικ ΧΙ, το, ς 5) 64, 721) 82, 93» 108. 110) 121) 

24) 446. Οοτρρὶ. 5.αν. “Ὁ [η8 44) 52) 745) 03, τού, 120, 123» 134) 

1445 236, 242, 343) 244) 247. (Οοάεχ ὅϑγτσ. Ῥαγίζ, τ} δε) ΑἸά. ΑἸεχ. 

(αι. Νίς. καὶ λέγει Ἰεὲ Αππῃ. τ. Αγτι. Εά. καὶ εἶπεν Ἰδὲ Οεοτς. 

τῷ ἐπὶ τοῦ οἴκου] τοις ἐπι τῇ οἰκξ ΧΙ, 44) 55, 5,64, 71) 745) 92, τού, 

τι, 120, 1219 123) 1347) 1445) 188, 236, 242, 243) 244) 24. Αἰά. 

(αι. Νίς. τοῖς ἐπ᾿ οἰκου 247. ἐΐς φωὶ ψερδν ἄοπιμηα ὅγύ. Βαν- ΕΪΘΌΓ. 

τῷ ἐπὶ τοῦ οἴκου μεσϑάαλ] τοῖς ἐπὶ τὰ Μισϑάαλ ΔΙεκ. τοῖς μισ- 

ϑάαλ Απη. 1. Ἄγηῃ. Εά, οἷ ἦσαν ἐπὶ οἴκου ἐπὸ ἐνδύμαϊος Οεογς. οἷ 

ἔσαν ἐπὶ τὼ ἰνδύμαϊα 5ϊαν. Οἴτορ. πρὸς τοὺς ὄντας ἐπὶ οἴκου τῶν ἔν- 

δυμώτων ϑῖδν. Μοίᾷ. μεσϑααλ] αὐτὰ 19, τοϑ. μισϑααλ ξςξ. 

μεϑααλ γι. κα 82,93. ΟὈπιρῖ. ςολισμε 141. τῆλγρ. μεσϑααδ 1 ς8. 

ἢ Ἐξάγαγε] ἐξαγαγετε ΧΙ), ς2, 74, 92) τού; 110) 120, 121) 134) 144) 

τς8, 436, 242, 243.» 1447γ247. ΑἸά. ΑἸεχ. (δῖ. Νὶς. εξενεγκατε 10. 

Αση. 1. Ασπη. Εά. Οεοῦρ. 8ιδν. ἐξένεγκεν (ῆο) 82. εξενεγκε 93» 

τοϑ. Οοπιρὶ. εἐξαγαγεται 245. ἔνδυμα] ἐνδυμαΐα 10, 44. 32. κι 5) 

64, γ1, 74ν 82) 93. τού; 108, 1195) 120.. 121; 134) 1447 158, 236, 

Ἐξάγαγε ἔνδυμα πᾶσι τοῖς δόλοις τῇ Βάαλ" χαὶ ἐξήνεγχεν αὐτοῖς ὁ ςολιςήῆς. Καὶ 23. 
Ν᾿ 3 ἰοὰ εν ρ ’ ρ 

Ἰωγαδὰδ υἱὸς Ῥηχὰδ εἰς οἶκον τ Βάαλ, χαὶ εἶπε τοῖς δέλοις τῇ Βάαλ, Ἐρευ- 
πἰ νΝ “ ᾿ ο 5, .3 Ἢ “ ρ᾿ 

μεϑ᾽ ὑμῶν τῶν δέλων Κυρίου, ὅτι αλλ ἢ οἱ δδλοι τοῦ Βάαλ μονώτατοι. 
- . εἰ ΄ ὍΣΩΝ» ς ρΦ Ψ ΕῚ ᾿ 

χαὶ τὰ ὁλοκαυτώματα" χαὶ ᾿1ὸ ἔταξεν ἑαυτῷ ἔξω ὀγδοή.-- 24. 
κὰκ “͵ἌᾳἌΨΡ,ΙΣΝ 2 “ ὃΝ ρ ς "Ὁ ε 

τῶν ἀνδρῶν ὧν ἐγὼ ἀνάγω ἐπὶ χεῖρα ὑμῶν, ἢ 

242, 243) 2445 345,247. Οοπιρὶ. Αἰά, Ὅδι. ΝΊς. πη. 1. στη, Ἑά. 

Θεοῖς. δῖαν. Μοίᾳβ.Ύ τᾶσι τοῖς] ἅπασιν τοῖς ΑΙεχ. τοῦ Βααλ] 

α τοῦ 19. καὶ ἐξήνεγκεν ὅζο. δά ἔπ. ςοπη.] καὶ ἐπλησϑὴη ὃ οἰκός 44. 

ἐξήνεγκεν εξηνεγκᾶν ς 5. ΟΘοΓρ. τς αὐτοῖς] ἐνδύματα δ8ϊΑν. Οἴἶτορ. 

᾿ ςολιςής] ᾧ ςολισϑεις 246. ὃ ςολητής ΑἸά, οἱ ςολιγαί Οεογρ. 

α 8ῖαν. Οἴτορ. ὁ ςολῶν φύλαξ 8[αν. Μοίᾳ. 

ΧΧΙΙ, υἱὸς Ῥηχὰδ] "44. Ῥηχαδ) Ριχαθ 242. Οεογρ. 
Ἐριχὰδ Ἄχ. 1: εἰς οἶκον] εἰς τὸν οἶκον 939 1ο8. Οοηρί. καὶ 

εἶπε] -Ἔ Ικ5 85, 93. ΟΟμρὶ. καὶ εἶπε--Βάαλ “1 ,, οὑπὶ ἱπῖογ- 

πιοὰ, ΧΙ, τ ς8., μαθεῖ ἴῃ ομιαγϑέξ. τοΐποτε ΑἸαχ τοὺ Βάαλ 2] αὖτε 
244. ἘΕρευνήσατε) ἐρευνήσετε ΑΙά. εἰ ἔς] εἰ ἐρὶν δὲ, 153. ϑιαν. τ 

Οἴἶτορ. εἰ ἔρι τις ὧδε Αγ. 1. πο, Ἐὰά. μεϑ᾽ ὑμῶν] -᾿ δὲ 

247). τῶν δόλων Κυρίου] ἐκ δόλων Κυρίου Αγηι. 1. Απη. ἘΔ. ργϑ- 

πῆι, ἐκ ϑίαν. Οἰἶζγορ. Κυρίου] τὰ Κυριᾳ ΧΙ, 745 τοῦ, 134» 1445 

“36, 242. Οαϊ. Νίο. -Ἐ καὶ ἐξαποςειλατε αὐτοὺς το, 82, 93,) τοῦ. 

Ἑ καὶ ἐξαπορςείλατε τταύϊας τοὺς δελες Κύριον τοὺς ευρισκομενοὺς ξξ.᾿ 

Ἱ κάι ἐξαποςειλατε παὐῖας τοὺς δαλες Κυριου τοὺς ευρισχομενοὺς εχθε 

(ς6. [Ὁ 3) 71) 24ς. -Ἐ εδάδιι, οὐπὶ τοῦ δηίε Κυριου, 119. τῇ Κυ- 

ριου, και ἐξωπτοςειλατε τταδϊας τοὺς δελες Κυριου τους ευρισκομενες ἔκὲν 

64. ΑΙά. -Ἑ καὶ εξαποφειλατε τραϑΐας 243, 5244. -᾿ καὶ ἐξαπορει. 

λατε σαντᾶς τοὺς δαλες τοὺς εὑρισκομενους ἔχει 246. “Ὁ καὶ ἐξαπε- 

ξείλατε (ἢο) πιαὔϊας τοὺς δαλες Κυρίου τοὺς εὑρισκομένους ἔχες 247. 

καὶ ἐκπέμπετε πάντας δάλους τοῦ Κυρίου οἱ ὠπαντῶσιν ἐκεῖ Οφοτς, 

Ἑ ελάεπι ἔετε δῖαν. ὅτι ολλ᾽ ἢ] καὶ εἶπεν, οὐκ εἰσὶν ἀλλ ἢ 1. 

χᾶι ἐγένετο καϑὼς ἐλάλησεν 15, οτι οὐκ ἦν ἔχει τῶν ὅπλων Κυριου, οτι 

αληϑεις ςξ. ῬγβεΠ, χαὶ ΕὝΕΡΕΤΟ καϑὼς ἐλάλησεν 15, οτὶ ἔχει οὐκ ἣν 

τῶν δελων Κυριου (ς6. (Ὁ 3Κ} 246. ργδειηϊτε. καὶ ἐγένετο και ὡς ἐλᾶ- 

λησεν ἴπ, οτε οὐκ ἣν ἔκει τῶν δβλων Κυριου 64. Ῥγερῆτε. ἐδάςηι, Πηό 

ἐκεῖ; ΑΙά. ργαπιῖμς. εβάεπ), οὐπὶ χαϑὼς ῥΓῸ καὶ ὡς» 71) 110) 24ζ 9 

24). γαῖ. καὶ ἐγένετο κάαϑως ἐλαλῆσεν [ηἙ καὶ εκ ἦν εκὲν τῶν δὲν 

λων τα Κυριξ 243,244. Ργατλϊ. καὶ ἐγένετο ὡς ἐλάλησεν ᾿1δὲ, ὅτι ἐκ 

᾿ ἐγένετο ἀπὸ τῶν δάλων Κυρίου ΟΘεοῦρ. ῥταπηῖ. καὶ ἐγένετο ὅτως ὡς 

ι τ τωμὸ Οεοῖς. 

Ἰλάλησεν Ἰηὲ, καὶ ὅτως οὐκ ἦν ὅδλος Κυρία δῖαν. Οὗτος. ὅτι ἀλλ᾽ 

ἢ ὅς. δὰ ἄπ. εοη}.} ἐλλ᾽ ὑμεῖς μόνον ὅδλοι τοῦ Βώάλ Ατπι. 1. Απῆ. 

Ἐ4. ἀλλὰ μονώτατοι οἱ δδλοι τῇ Βάαλ Οεογρ. ὠλλῶ μόνον μόνοι 

οἱ ὅδλοι τοῦ Βάαλ ϑῖαν. ὅτι ἀλλ᾽ ἢ οἱ δῆλοι] καὶ εἶπον, οὐκ ΕἸΚῚν 

αλλ᾽ οἱ δαλοι 824. καὶ εἰπον, εχ εἰσὶν αλλ᾽ ἢ οἱ ὅαλοι 93) τοΒ. Οοπιρὶ. 

οἱ δξλοι] κα οἱ ςς, Ζ4ς. τοὺ Βάαλ] α τῦῶυ 6. 
ΧΧΙΝ. Καὶ εἰσῆλθε] καὶ εἰσηλθον Οοπιρὶ. -᾿ 

ὁλοκαυτώματα) κα οἰπὶ ἱπτεγτηςά. 10.) 82, 93, 1ο8. 

ἐποιησε ς2) 236, 242. (εἴ. ΝΊς. 

719 74) 029) τού, 1239 134) 1447 236, 443, 243, 245) 247. ΑΙά, ΑἸδχ. 

(αι. Νῖς. τὰς ϑυσίας Οὐπρ!. τὸ ϑύμα Θεοῖς. τὴν ϑυσίαν δῖαν. 

Οἴἶτος. καὶ τὸ ὁλοκαυτώμαϊα] -ἰ- ̓ Ιπὰ Ατπ!, Ἐά. καὶ τὸ ὁλοκαύ- 

ἔταξεν] ἐξησεν ΧΙ, 445) 927) τού, 120, 121) 123, 184) 

144, 436, 42. ΟΑϊ. Νίο. ϑίαν. Οἷἶγορ. ερηχὲν γ4. ἔφησεν Ἰδὲ σοαρ. 

ἑαυτῷ} αὐτὼ ςς, 1:8: ἑαυτῷ ἔξω] α ἐξὼ ΧΙ, το) 93, 1ο8, 242. 

αὐτῳ 82. ὀγδοήκοντα ἄνδρας] ὀχτω ἀνδρας 1Π1. τρισχιλίους αν- 

δρας ἐν τῷ κρυπ]ῶ το, 82, 93» 1οϑ8. ογδοηκ. ὠνδρες 74. τριακοσίους 

καὶ ἑδδομήκωϊα ἄνδρας Αττα. τ. ΑΥπν. Ἐά, ἄνδρας] ἄνδρας αὐτξ 

μεθ᾽ ὅπλων ϑῖαν. Οἴἶτορ. ᾿ καὶ εἶπεν) καὶ εἶπεν αὐτοῖς 1ὰ ϑῖαν. 

Οὔἶτορ. ᾿Ανὴρ ὃς ἐῶν---ἀνδρῶν]} φαίομπφιε βαρΈγ: ἐἶε ἀονιϊπίδη: ἐς 

νυ. ᾿Ανὴρ ὃς ἐὰν διασωθῇ] εἰ καὶ εἷς ἀνὴρ διαφεύξη 8ῖαν. Οἴεορ. 

ὃς ἐὰν διασωθῇ} α ταν το. ος ἂν διασωθη 108. (οπΊΡὶ. ΑΙοχ. δίς 

Νῖς. ὃς ἐὰν διαφεύξη 8ῖαν. Νῖοίᾳ. ἀπὸ τῶν] εκ τῶν τοΒ. (πρὶ. 

ἐγὼ ὠνάώγω] εγω εἰσωγω 82, 93. 108. Οοπιρί. εγὼ ἐξαγω 121. ἐγὼ 

ὠνήγαγον δῖαν. Οἰἶτος. ἐπὶ χεῖρα ὑμῶν] ἐπι χείρας ὑμῶν 11, 71) Ὅς 

γ4, 82, 92,93» τού, τοϑ, 119.) 121) 123»). 134) 1441 ς8, 236,24, 243, 

244, 24ς) 247. Οοιηρὶ. Αἰεχκ, Θλι, Νίς. εἰς χεῖρας ὑμῶν Απῦ. - 

ἣ “ 
Καὶ εἰσῃλθέ- 

τοῦ ποιῆσαι] καὶ 

τὰ ϑύματα] τα ϑυμιαματὰ ΧΙ ἊΝ 



κεφΦ. Χ. 

28. 

, 

ΒΑΣΙΔΕΙΩΝ. Δ. 

Ν ΞἘι ΣΝ »"» “ 5. " ν. 2 2 ε ο ,»,.. Ψ 45. Ψυχὴ αὐτὰ ἄντι τῆς ψυχῆς αὐτῇ. Καὶ ἐγένετο ὡς συνετέλεσε πποιῶν τὴν ὁλοχαύτωσιν, χαὶ εἶ: 
3. Ν ρ᾿ ΄’΄ ςς ρῷ 7 7 3 πεν 18 τοῖς ππαρατρέχδσι χαὶ τοῖς τριςάταις, ΕΪσελθόντες πτατάξατε αὐτᾶς, μὴ ἐξελϑάτω ἐξ 

3. Ὃῳ 9 5 2 7’ 9 "» 3 ΄ 
-“ αὑτῶν ἄνηρ' χαὶ ἐπάταξαν αὐτὲς ἐν ςόματι ῥομφαίας, καὶ ἔῤῥιψαν οἱ πταρατρέχονες χαὶ οἱ τρι- 

29. 

᾿ς Ατη]. Εά. ϑΐαν. 

᾿ 

ι 

͵ “9 5) Φ 7 ΕΩ ρὋ 7 

. ςᾶται!, Χἄϊ ἐπορευύησαν ξεως πόλεως οἰχου τ Βάαλ. Καὶ ἐξήνεγχαν τὴν ςήλην τοῦ Βάαλ, χαὶ 
ἐνεπρησᾶν αὐτὴν. Καὶ χατέσπασαν τὰἂς ςήλας τῷ Βάαλ, χαὶ ἔταξαν αὐτὸν εἰς λυτρῶνα ἕως τῆς 
ες “ κά Ν 9 3 Ν ᾽ὔ 3 3 Ν ε ω ς Ν ε’᾿ ἡμερὰς ταύτης. Καὶ ἠφάνισεν ᾿Ιὰ τὸν Βάαλ ἐξ ᾿Ισραήλ. Πλὴν ἁμαρτιὼν Ἱεροξοὰμ υἱδ Ναξατ 
ἃ φῳ 7 Ν 9 Ν 3 ». Ζ 5.νΝ 2 ») “2. ε ΄ ε Ρϑ. ὃς ἐξήμαρτε τὸν Ἰσραὴλ, οὐχ ἀπέςη ᾿Ιὰ ἀπὸ ὄπισϑεν αὐτῶν. αἱ δαμάλεις αἱ χρυσαῖ ἐν Βαιϑὴλ, 

ΝΣ ΄ »"Ξὼν ΄ Νν. ») 2 ο 3 » ,. χαὶ ἐν Δᾶν. Καὶ εἰπε Κύριος πρὸς ᾿1δ, ᾿Ανϑ᾽ ὧν ὅσα ἠγάϑυνας ποιῆσαι τὸ εὐθὲς ἐν ὀφϑαλ- 
ρὸ ΝΗ ᾽ὔ Ω, ᾽ ρὼ 7 "» 2 μοις μου χατὰα πάντα ὅσα ἔν τῇ χαρδίᾳ μου ἐποίησας τῷ οἴκῳ ᾿Αχαδ, υἱοὶ τέταρτοι χαϑήσον-- 
»’΄᾽ 9ϑ)}Οη" ΄ 3 ’΄ ΝΜ ΣωΝ ϑ Ε ΄ ᾽’ 3 ΄ . ΄ ρο 3 Ἁ 9 ται! σοι ἐπι σρόγου Ισραῆλ. Και 18 οὐχ ἐφύλαξε πορεύεσθαι ἐν γόμω Κυρίου Θεξ Ισραηλ ἐν 

ὅλῃ χαρδίᾳ αὐτῇ" οὐκ ἀπέςη ἀπάνωθεν ἁμαρτιῶν Ἱεροξοὰμ ὃς ἐξή ὃν Ἰσραήλ. Ἔν ταῖ, } μᾶρτιων ἱεροοοᾶμ ὃς ἐξημᾶρτε τον Ισραηλ. Εν ταις 
ε 3 ΄ Μἢ 7 »Ὸδ 

ἡμέραις ἐχείναις ἤρξατο Κύριος συγχόπ]ειν ἐν τῷ ᾿Ισραήλ' χαὶ ἐπάταξεν αὐτὲς ᾿Αζαὴλ ἐν παντὶ 

ἡ ψυχὴ αὐτῷ] ἡ ψυχὴ αὐἴων ες. ργαποιῖιτ, ἐξαι 
151. ἢ Ψυχηυμῶων Δ4ς. τὴν Ψυχὴν ὑμῶν ϑήσω ϑ8ῖαν. Οἶτον. ἀντὶ 
τῆς ψυχῆς αὐτῷ} , 247. 

ΧΧΨ. Καὶ ἐγένετο] ργατηϊττ. καὶ εισηλθον εἰς τὸν οἴκον τὰ τροσ- 
οχϑίισματος του ποιῆσαι τὰ ϑυμιαμαΐα καὶ τὰ ολοκαυτωματα το. 
Ργϑευῖττ. εαάεπι, οὐπὶ ϑυμαῖα ρῥτοὸ ϑυμιαμ. 82, τοϑ. ῥγαβυηϊ. καὶ 
εἰσηλϑεν εἰς τὸν οἶκον τῷ προσοχϑισμαῖος τὰ ποιῆσαι τα ϑυματα καὶ 
τὰ ολοκαυτωμαῖα 93. ἐγένετο) 44. ὡς συνετέλεσε ποιῶν] ὡς 
συνετέλεσαν ποιπύϊες τ0, 82. 93. 108. Οοιηρῖ. συνετέλεσε] συνετε- 
λεσϑη 121. τὴν ὁλοκαύτωσιν] -Ἐ καὶ δκ ἦν των δαλων Κυριε καϑως 

ἐλῶλησεν ἴξ οτι αλλ᾽ ἢ οἱ δελοι του Βααλ μονωταῖοι το. -ἴ ελάδῃ), 

οὐπῇ ἐκεῖ (Ης) ρτὸ ἐκ ἦν, 82. -Ἐ καὶ εκ ἦν ἐκεῖ τῶν δέλων Κυριε ὅζο. 
(φυετηδάπ). 19.) 939 1.8. καὶ εἶπεν ἾΣ] α χα 44.  Εἰσελϑόν- 

τες σαταάξατε] εἰσέλθετε πατάξατε Ατηι. τ. Αὐη. ἘΦ. παταάξαῖε 
αὐτὰς] οεεἰ ἰιε εος ὅγγτ. ΒΑτ- Ηεῦσ. μὴ ἐξελϑάτω] μὴ ἐξελθέτω ΑΙά. 
μὰ ἐξελϑάτω---ἀνήρ] ἀνὴρ μὴ ἐξελϑατω εἶ αὐΐων (11. υἱ νἱάεϊιτ.) ΧΙ, 
ξς9 121) 1ς8, 246. ἀνὴρ μὴ διασωθὴ εξ αὐων 19. ἀνὴρ μὴ ἐξελθέτω 
εξ αὐῇων 44, ςό, 64, γ)4, τούς τ 19, 120, 123, 1345) 144,236,.242, 243; 

245, 247. (οηρὶ. Αἰεχ. (δῖ. Νίς, ἔς, πἰῇ απ᾽ αὐΐων, γ1. ἀνὴρ μὴ 
διασωθητω εξ αὐΐων 82,93. το8. καὶ ἀνὴρ μὴ ἐξελθέτω εἶ αὐων 244. 
ἧς ἔετε Αγ. 1. πῇ. Ἑἀά. δῖαν. Οὗτορ. ἐξ αὐτῶν] δαδεῖ [00 --- 
Οοάεχ ὅγζγ. Ῥασί. ἑπάταξαν αὐτὲς] ἐπαΐαξεν αντες 1Π1, ΧΙ, τού, 

(134. οοττ.) “36, 247. (τ. Νίς. -Ἐ οἱ τσαρατρεχοντες καὶ τριξαται 
19. -Ἐ οἱ τῳαρατρεχοιῖες καὶ οἱ τριξατῶι 82, 93) 1τοβ8. (ὐοπὴρ. ἔν 

ςόματι ῥομφαίας ρτοτηϊττ. ανηῦ μὴ ἐξελθέτω εξ αὐΐων 245. ἐν αἰχμῇ 
ῥομφαίας πη. τ. Α΄τῃ. ΕΔ, Οεθογρ. 8ϊαν. Μοίᾳ. ἐν ῥομφαίφ ϑῖαν. 
Οὔἶτοσ. ῥομφαίας) μαχαιρας 119) 1ς8. καὶ ἔῤῥιψαν] -Ε αὐτὲς 
δῖαν. Οἴγορ. οἱ πταρατρ. καὶ οἱ τρις.] α Βἷς το, 82, 93) τοϑ. 
(οιρὶ. -Ἐ και αἀπηλϑὲε καὶ συνεσεισὲ τον οἰχὸν τε Βααλ 71. ἕως 

πόλεως οἴκαδ] ως τὸ νῶξ 19, 825 93) το8. ΟοΙηρ]. εὡς πυλῆς οἱκε (121. 

Ἔχ οοττ.)} 247. ατόλεως δῖαν. Οἶτος. οἴκου τῷ Βααλ] οἰκξ τε βα- 
σιλεως 111. οἰκε Αχααῷ 24ς. 

ΧΧΥΝῚΙ. Καὶ ἐξήνεγκαν] ργοευγνττ, καὶ τὸν οικον τὰ Βααλ Ἔϑέτο εἰς 
κοπρόνα (0) 71. τὴν ςήλην] τὴν φολην Π, ΧΙ, το, ςς, 82, τοϑ, 
τωι. ΑἸά, 8ϊαν. Οἷζορ. τὴν συλὴν 144. εἴδωλον δῖδν. Μοίᾳ. τῇ 
Βάαλ] τὸ (ἢς) Βααλ 19. ρταπιῖ. οἴκου εχ. Ασπὶ. τ. πη, Ἐά. 

ΧΧΎΥΤΙΙ. Καὶ κατέσπ. τὰς ςἤλ. τοὺ Βααλ] και τας ςηλας κατε- 

σπασαν44. κα]ίσπασαν] καϊεσπασαντο 21. τας ςἤλας] πα- 
σας ςήλας το. τασας τας ςηλᾶς 82, 93. 108. Οοπρί. τὸ σῶμα 
ϑίαν. Οἶτοζ. σά Ψυΐρ. τοῦ Βααλ] -ἰ- και καϑειλον τὸν οἶκον 
αντα. καὶ ἐλαδὲν Ιᾳ τὴν φολὴν τον Βααλ χαι συνετριζεν αὐΐην και ἐρ- 

ριψεν αὐΐην εξ αριςξερων του βααλειμ το, 1ο8. -Ἐ εδάεπι, οἰ σηλην 

Ῥῖο ςόλην, 82, 93. -Ἐ καὶ καϑειλον τὸν οἰκὸν τὲ Βααλ 247. ((οάεχ ὅγγ. 
Ῥαγῖ, Ὁ 1Κ.) ΑΙεχ. Αγ. ε. πῃ. Εά. -Ἐ καὶ καϑεῖλον τὸν οἶκον 
αὐτῷ Οοπιρὶ. καὶ ἔταξαν αὐτὸν] και ἐπαταξεν αὐΐον 11. καὶ τον 
οἰκὸν τε Βααλ εϑετο τ0, 82) 93, 1ο8. (πρὶ. καὶ ἐπαταξαν αὐῆον γι. 

καὶ ἔταξ. αὖτ. εἰς λυτρ.] καὶ ὠπέῤῥιψαν εἰς χἂν δῖαν. Οἴἶτορ. εἰ ,έεε- 
γμηὶ ἢγὸ εα ἰαίγίπας Ψυὶΐρ. εἰς λυτρῶνα] εἰς λυτρωνας ΧΙ, 44, ςς, κό, 
749 τιο, (121. τηᾶῦρ αφιδευτηρια.) 24.ς7) 246, 247. ΑἸεκ. εἰς χοπρωνα 
19, 93», 108. Οοπιρί. εἰς κόπρων (ῆς) 85, εἰς λᾶτρωνας 92, τού, 120, 
123») 134) 144, 236, 242, 243» 244. εἰς κοπρον 168. λυτρωνας ζο- 
ἀεχ ὅϑγζ. Ῥασΐ, εἰς λατρῶνα ΑΙά, λετρῶνας Οδί. Νίς. εἰς ἀφεδρῶνα 

δίαν. Μοίᾳ. ἕως τῆς] ὡς τῆς 74. 
ς ΟΧΧΝ]Π. τὸν Βάαλ] τον οἰχὸν τον Βααλ ΧΙ], 44, ςό, 64, 71» 74, 

932) τού, 119) 120, 121) 1235).134) 1445) 236) 244, 243) 2447245. (ο- 
νοι, 1]. 

ἀεχ ὅγυ. Ῥαγ, ΑἸ]ά, (δέ. ΝΊς, Θεογρ. 8:αν. -Ἡ χαὶ τὸν οικὸν αὐτοῦ 
19, 82, 93. τοῦ. ἐξ Ισραηλ] εξ Ἱερεσαλημ. 93. 

ΧΧΙΧ, Πλὴν ὡμαρτιῶν] τσλὴν τῶν ἀμαρτιων ΧΙ, 44, ξ 5. τό, 64, 

71, 745. τού, 110, 1205, 1217 123) 1345) 1447) 158, 236, 242, 243) 244. 
24. 246, 247. ΑἸ4. ΑἸεχ. (αἴ. Νίς. τῦλην ἀπὸ αμαρτιων 82, 93» 

1ιο8. (ομρὶ. υἱξ Ναδάτ] υἱὸν (ῆς) Ναξῶτ 242. 

αὐτῶν] οὐκ ἀπεςη απ᾽ αὐτων. οὗ (0) οπισὼω ἀντῶν ἐπορενετο 19. ἐκ 
απεςὴ ἀπ᾿ αὐτῶν 15, οπισω αὐΐων ἐπορέυνετο 82. ἔς, ΠΙἢ οπισϑὲν, 93. 

᾿Ιὲ ἀπὸ ὄπισϑεν αὐτῶν] οὗ (ἢς) οπισω αὐτων ἐπορέυετο το. ἀπὸ 
ὄπισϑεν αὐτῶν] ἐμπροσϑεν αὐων 11. κ ἀπο ςς, ςό, γ1, τς 8, 245, 246: 
Βδθεῖ ἀπὸ ἴῃ οἰλγαόϊ. πηίπογο Αἴθχ. αἱ δαμάλεις αἱ χρυσαῖ] των 

δαμαλεων τῆς ἀμαρτιας τῶν χρυσὼν 10, 82, 93. 108, ἐπορεύετο ὀπί- 

σω τῶν δαμάλεων τῆς ἁμαρτίας τῶν χρυσῶν (οπρρὶ. ἐν Βαιϑὴλ]) 

ΡύβεΠλ τ. τῶν 105 93, 108. (πΊρΡΙ. Ργρπηιῖῖτ. αἱ 64. ΑΙά. ΑΙεχ. αἱ ἐν 
Βεϑηλ )4ς. ἐν Βαιϑ. καὶ ἐν Δαν] αἵ ἐν Βεϑὴλ καὶ ἐν Δάν Ατηι. τ. 
Απῃ. ἙἘά. 83Ιαν. ἐν Δαν] ἐν Ααν ζάς. 

ΧΧΧ, ᾿Ανϑ' ὧν], ὧν 93. ᾿Ανϑ' ὧν---ὀφθαλμοῖς μου] δα 2γορ- 
{εν φιοά γερο ὄοπα κογαπι πῆ Ἰλιοϊξ, (41, ὅσα ἡγαάϑυνας] α οσα 
19, 82) 935) 108, 121) 247. Οοπιρ!. ΟΥπ}}. ΔΙεχ. νοὶ. ἵν. Ρ. ςοό. οτι 
ἡγαϑυνας 246.- σποιῆσαι) ργαΙηΪτ. τὸ 10, 93, 1ο8. ΟΟπρ. τὸ 
εὐθὲς] το αἀγαϑὸν τς8. τὰ ἄρεςά μοι ϑῖαν. Οἶτος. ἐν ὀφϑαλμοῖς 
μου] ἐνώπιόν με Ατπη. 1. Αττη. Εἀ, κατὰ τᾶντα καὶ πταντὰ 44; 

ςς, κό, 64, 74, τού, 119, 121, 134) 144) 158, 236, 242, 244, 54 ς: 
246, 247. ΑΙά. (αἴ. ΝΊο. Ογη!!. ΑἸοχ. 1. οἶς, δῖαν. Μοίᾳ. κατὰ 

πάντα--ἐποίησας] και ἐποιησας καῖα σαντα τὰ εν τὴ καρδια μου 19) 

93, 1ο8. Οοιηρὶ. ἔς, ἔπε καΐα, 82. κατὰ τᾶντα ὅσα] κατὰ 
πάντα, καὶ ὅσω Αττῃ. 1. Αττη. Εά. καὶ πάντα ἃ ϑίαν. Οἰτορ. 
κατὰ στάντα ὅσα ὅτς. 8ὰ ἔπ. οοπ).] εἰ ,εοὐ δὶ (εεμπάμηα ἐὸν σιδαπιν εἰ {8- 

εμπάΐεπι απίσιαη τῖδαηι ἰονμμὶ Αἰελασὸ : ΑΙ ἐπὶ φμανγία ῥγοσεπὶς (ξἰοόμηι 

εἰδὶ ἱπ Ἰἤγοπο 7})αεἰ. Ἰυιςὶξ. Οα]. υἱοὶ τετάρτοι ὅτο. δὰ ἔπ. ςοπι.} 
υἱοί σου ἕως τῆς τετάρτης γενεᾶς καϑήσονται ἐπὶ ϑρόνου ἐν Ἰσραήλ. 

Οεογρ. δ8αν. Μοίᾳ. τότε χάριν ἕως τῆς τετάρτης γενεᾶς σου καϑή- 

σονται ἐπὶ ϑρόνου ἐν Ισραήλ. ϑίαν. Οἷἶτορ. τέταρτοι] - σοι ΑἸά, 
καϑήσονταί σοι] Ττ. ςς,), 64. καϑίσονται σοὶ τοῦ. , σοι τ2τ. 
ϑρόνου] ἐπὶ τοῦ ὥρονδ τ 58. 
Ογη]]. ΑἸεχ, 1. οἷτ. ᾿ 

ΧΧΧΙ. Καὶ Ἰ2] α καὶ 8ιαν. Οἴτορ.. ἸἸὲ οὐκ ἐφύλαξε] οὐκ 
ἐφυλαξεν Ιου 93; τοϑ. ΟΟπρ!. ἐφύλαξε] εφυλαξατο ᾿ς. πορεύ- 

εσϑα!] πορευϑηνᾶι 71,245. ἐν νόμῳ Κυρίου] α Κυριου ςς. ἐν ὀνό- 
ματι Κυρίου δῖαν. Οἴτορ. οὐκ ὠπέςη] ῥτγαπιῖττ. καὶ ες, 244, 247.. 
ἐπάνωθεν ἁμαρτιῶν] ἐπανωϑὲεν ἀμαρτιων 11, ΗΠ, ςό, 64, 74, το, τ ς8, 
243, 946. ΑἸά. απὸ τὼν ἀμαρτιων 19, 82, 93; 108. (οπηρὶ.. ἐπανω- 

ϑὲν τῶν αμιαρτιων 247. απὸ ἀμαάρτιων Οὐάεχ ὅγγ, ῬαΠ, Ἀτην. ΕΑ. 
Οεογρ. ϑ8[αν. 

ἐπὶ 

ἐπὶ ϑρόνου Ἶ σραήλ] ἐπὶ τῷ ϑρόνου σου 

Νίς. ϑίαν. Μοίᾳ. -ἰ νιος Ναξατ ςς. 
Ῥατιῖ, Οεογρ. διαν. Οἴἶγορ. 
(υι ἔμρτ4) δ1αν. 

Ἔ υἱκ Ναξαϑ' Οοάεχ ὅγγ. 

τὸν Ἰσραήλ) λ 1ς8. τοὺς ἸΙσραηλίτας Οεοῖρ. 

ΧΧΧΙΙ. Ἐν ταῖς ἡμέραις] ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις δῖαν. Οἷἶτορ. Κύ- 
ρ!0ς] ργβεπηῖτε, ὁ ς ς. Κύριος συγκόπ]ειν] Ττ. 244. ἦν τῷ Ἰσραήλ] 
ἐν σᾶντι ὁριῳ Ἰσραὴλ 925 123, 236, 442. (ΑἸεχ. ουπὶ τσαντὶ ὁρίῳ Ἰῃῖοῦ 
ἀποο5.) Οαῖ. Νίς. ἔς, πἰῇ ὁρίων, 144. ἐν πᾶσιν ὁρίοις Ἰσραήλ Αὐτῃ, τ, 
Ασηλ. Εἀ. 8:4ν. Οἶτορ. τὸν ᾿Ισραήλ Οεοτς. ἐν τσαντὶ ὁρίῳ] ργα:- 

πὐϊτ. καὶ 1. ἐν ταντὶ ὁρίῳ ̓ Ισραὴλ] ἐν ἀσραηλι  οὔδα. βυΡΑΡΆΠΕ, 

ἐν πἄσιν ὁρίοις Ἰσραὴλ Ατπὶ. 1. Ἄττῃ. ΕΔ. Οεογς. δ[αν. 
ΔΝ 

2 Φη; ' 

ΟΥῊἾ απτεςηπ 

ὃς ἐξήμαρτε] ὃς εἰς ἁμαρτίαν εἰσήγαγε 

ἥ Η ' εὖ 7 τδντο 
» 

οἷν 

Ἱεροξοὰμ)]} -᾿ υἱς Ναδατ ΧΙ, 44, 64, γ4ν 82,93, τού, ΤῸ 
1οβ, 120, 121) 134) 1447) 1ς8, 226, 242, 244, 247. (οπιρὶ. Α]4. Οδι. 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ. 
; ᾿ ΚΕΦ. Σ 

ρὸ Ἂ φ Ἁ, ρὸ ἃς . 

ὁρίῳ ᾿Ισραὴλ, ᾿Απὸ τοῦ ᾿Ιορδάγε χατ᾽ ἀνατολὰς ἡλίου πᾶσαν τὴν γῆν Γαλαὰδ τῇ Τιαδδὶ, χαὶ τῇ 33. 
᾿ “ο ᾿ ρῶ 2Ξ.Ν 23 ᾿ν, Φ 5» "ἙΝ ΘΝ ΄. ΄5ς » Ν - “ ΝΥ 

Ῥεξὴν, χαὶ τ Μανασση, ἀπὸ Δροήρ, ἢ Ξε ὦ ὅτι τῇ χείλες χειμάῤῥα Ἀρνῶν, χαὶ τὴν Γαλαὰδ 
ς ρ᾿ ξ΄ ων Ω ρ " 

χαὶ τὴν Βασάν. Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων ᾿1ὃ χαὶ πσάντα ὁσὰ ἐποίησε, χαὶ σᾶσα ἢ δυναςεία 5,. 
΄’΄ ρ 2" ρ Ζ 39 Ν ’ Ζ΄ ρ᾿ ε  - 5 

αὐτῷ, χαὶ τὰς συνάψεις ἃς συνῆψεν, ὄχ! ταῦτα γεγραμμένα ἐπι βιδλίου λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς 
: 3 5." ΄ 3 "“ Ν » 2“ ἀαοιλευ δ ἐπα ὐ δι Καὶ ἐχοιμήϑη 1δ μετὰ τῶν τσατέρων αὐτϑ, χαὶ ἐσϑἅαψαν αὐτὸν ἐν Σαμα- 3ς. 

᾿ » " ρ. Ν ς ὁ Κ ἃᾺἋὃ 9 ΄ φὰς 

ρεΐᾳ, χαὶ ἐδασίλευσεν ᾿Ιωάχαξ υἱὸς αὐτ ἀντ᾽ αὐτᾶ, Καὶ αἱ ἡμέραι ἃς ἐξασίλευσεν ᾿16 ἐπὶ Ἰσ-.. 36. 
Φ ν᾿ ζ΄ ᾿ 

οαἣλ, εἰκοσιοκτὼ ἔτη ἐν Σαμαρείᾳ. 

᾿ ΚΕΦ, 
Ω ἰδὲ ἃς ἴω ΧΙ, 

ΚΑΙ Γοϑολία ἡ μήτηρ Ὀχοζίου εἶδεν ὅτι ἀπέθανεν ὃ υἱὸς αὐτῆς, χαὶ ἀπώλεσε πᾶν τὸ σπέρμα 1. 
“ο  “΄ Ν Ψ δ ᾽ δεὲ 5 ΄ 5 β λέ Ἶ Ν ἐδελφὴ Ὃ ΄ ν εν 

τῆς βασιλείας. Καὶ ἐλᾶδεν Ιωσαθδεε συγάτηρ τ βασίιλεως Ἰωραμ ἀὐθελφη χοζίου ΤῸὸν Ἰωὰς 2. 
«Ν᾿. 9 ρ᾿ 9 »᾿-. “χ Ἅ΄» ΙΝ 9 ’ ρ᾿ ς" τρὸ β λξ φ 9 Ζ΄ , ἃ 

υἱὸν ἀδελφδ αὐτῆς, χαὶ ἔχλεψεν αὐτὸν ἐχ μέσου τῶν υἱῶν τᾶ βασιλέως τῶν ϑανατεμένων, αὐτὸν 
- - " ϑ "» 5» [ω ΄ ἰϑὲ ρ Ἂν» ΝΑ Ξ,Ι"Ν, ΄ 9 2 », 

χαὶ τὴν τροφὸν αὐτῇ ἐν τῷ ταμείῳ τῶν κλινῶν, καὶ ἔχρυψεν αὐτὸν ἀπὸ πτροσώπε Γοϑολίας, χαὶ 

ΧΧΧΠΙ. κατ᾽ ἀνατολὰς] απὸ ανατολὼν ςς. κχαΐα ανατολας 

93; 1οϑ8, 158, 242, 24ς. ΟΟτηΡὶΪ. κατ᾽ ἀνατολὰς ἡλίου] καὶ κατ᾽ 

ἀνατολὰς Αται. 1. Ατηι. ΕἘά. πᾶσαν τὴν γῆν] α γῆν 11. Ργαουλ, 

χᾶι 74. τὰ Γαδδὶ] του Γαλααδει 1Π1. του Γαλααδίτου 74. και 

χααξ, οτι γαμθρος ἦν του οἰκου Αχααξ. καὶ ἐπορευϑὴ Οχοζιας ἐπι 
Αξαηλ βασιλέως (ἢς) Συριας εἰς πόλεμον. τοτε συνηψεν Ἰ ἸΣ (ἢς) 
υἱὸς Ναμεσσει ἐπι Ιωραμ, νιον Αχααῦ βασιλεα Ισραηλ, καὶ ἐπαΐαξεν 
αὐΐον εν Ισραηλ, και ἀπεϑανεν. αι ετοξευσεν ἴξ καὶ τον Οχοζιαν βα- 

του Γαδ 82, 93.) 1ο8. Οοπ)ρ]. ἔς, ἤπε καὶ, 247. Οοάεχ ϑυγ, Ῥαγῖ. 

τῷ Γαδδεὲ ΑΙεχ. καὶ τοῦ Γαδὶ Οεοτρ. 8ϊ4ν. Οἴἶτορ. ργαπηῖτ. καὶ 

δἷανυ. ΜοίᾳυΎὝῪ καὶ τῷ Ῥεδὴν] του Ῥεδιν 44. Ῥεδὴν] Ρεξιμ 71; 

93. τού, 1οϑ, 134, 236, 242, 5344. (αἴ. Νῖς. 51αν. Ῥαδιν γ4. 144, 

24ς. Οομρ!. Ῥαεξημ 1.8. Ῥεδὲν Θεορ. Μανασση] Μανασὲ 
Αζηι. 1. Αγηι. Ἐά4, Θεός. Μανασῆ ϑῖαν. Οἷἶτορ. ἀπὸ ᾿Αροὴρ] 

ἀπὸ ᾿Δριὸρ Θεοῖς. ἥ ἐριν--᾿Αρνὼν] ἕως ςόμαῖος ᾿Αρνὸν ϑιαν. Οἰἶτορ. 
ἐπὶ τοῦ χείλους] α χείλους 44. απὸ τοῦ χειλες ςό, 144. ἔπι τὰ ςό- 

'ματος ϑῖαν. Μοῖ. χειμάῤῥε] ργϑειηι. τε 246. ΑΙεχ. α ΑπΏ. 1. 
Ἀπῇ. Ἐπ. ᾿Δρνὼν)} ᾿Αρὼν Οεογρ. καὶ τὴν Γαλαὰδ -" και [α- 

δοχ το, 85, 93, 1ο8. καὶ τὴν Γαλὼδ Οεοτρ. 
ΧΧΧΙΨ. είς σοπι. ἰπίερτιπι 24ς. [Δ]1η6 71. ὅσα ἐποί- 

ησε] ἃ ἐποιησε ΧΙ, ςς, τό, 64, 715) 74. τοῦ, 110, 120, 121) 123) 134 
144, 18, 236, 242, 2445) 246, 247. ΑἸΙά. (αἴ. ΝΊς. καὶ τῶς--- 
συνῆψεν] καὶ ἡ συνάψις ἣν συνῆψεν ΟεοΈ. δ8[.ν. Οἶτος. καὶ τὰς 
συνάψεις] καὶ αἱ συναψεῖς 19, 74. 82, 92, 93, τού, 108, 123, 134, 
χ44. 436, 242. Οοτηρί. (δῖ. ΝΊς. Αὐπι. τ. δῖαν. Μοίᾳ. καὶ πᾶσαι 
αἱ συνάψεις Ατπι. Ἐά. ἐχὶ] οὐχ, ιδὲ 111, τ6. οὐκ ιδὰ τς8, 246. 
ΑΙεχ. - ἰδὲ ΑἸ. ἐχὶ ταῦτα γεγραμμένα] οὐκ ιδξ ταυτα γε- 
γραπῖαι (υϊ ἴηργΆ) 19, 82, 93, τοϑ. Οοπηρί. ἐχὶ ἰδὲ εἰ ταῦτα γε- 
γραμμένα Οεοτς. ἐπὶ βιδλίου] ἐπι βιξλιῳ 1Π| ς ς» ς6, 71, 119, 244 
46. εν βιδλιω 74. 1.8. λόγων] α ΟΔῖ. Νίς. τοῖς βασιλεῦσιν} 
τῶν βασιλεὼν (υ ἔχρτΔ) 19, 82, τοϑ, 247. Οοτηρὶ, Αππη. τ. Ασα. Ἑά. 
Οεοῖρ. δ8ν. βασιλεων 93. 

ΧΧΧΥΝ. Καὶ ἐκοιμήϑη} α καὶ 247. καὶ ὠπέϑανεν Οεσγρ. ϑίαν, 
Οἴτος. μετὰ τῶν τυατέρων--- Σαμαρείᾳ} καὶ τεϑαμμένος ἦν μετὰ 

᾿ πῶν πατέρων αὐτὰ ἐν Σαμαρίᾳ ϑ8ῖαν. Οἴτορ. καὶ ἔϑαψαν αὐτὸν] 
καὶ ϑαπΊεται το, 82, 93») το8. Οοπρ. Ἰωάχαζ] Ιωαχας 11], ς ς» 
64, γ1.5 937) 1ο8, 110) 121, 18, 24ς, 246. (οπηρὶ. Ιωαχαῦ ΧΙ, οἵ 

νἱάεῖυτ. Ιωχας 82. υἱὸς αὐτῇ] ργαπηϊτῖ. ὁ 74: 
ΧΧΧΥῚ. Καὶ αἱ] α αἰϊογιῖτ. (οἱ νἱάεῖυν, ἀν. εηἰπὶ υϊά ἀ6Π) 247. 

Καὶ αἱ ἡμέραι ἄς. τἀ ἔπ. οςοπι.} Και αἱ ἡμέραι βασιλείας Ἰηκ εἐτὴ εἰ- 
χκοσιοκτω 44. ἃς ἐξδασίλευσεν] ἐν αἷς ἐξασίλευσεν ὐδοτᾳ. 511ν. ἐπὶ 
Ἰσραὴλ---Σαμαρείῳ] ἐπὶ Ἰσραὴλ ἐν Σαμαρίᾳ εἴκοσι ὀκτὼ ἔτη Οεογς. 
ἐν Σαμαρίᾳ ἦσαν κη΄ ἔτη ϑῖλν. Οἶτορ. εἰκοσιοκτὼ] εἴκοσι καὶ ὀκτὼ 
19, 93, 1ο8, 123. Οοπρῖ. Αση,, 1. Ἄττῃ. Ἐά. εἰκοσιοκτὼ ἔτη] ΤΥ. 
24ς. ἔτη] ἐτει 242. ἐν Σαμαρείᾳ] -ἰ- εν ετει δευτέρω τῆς Γοϑ- 
λιας βασιλευει Κυριος τον ἴδ υἱον Ναμεσει. και Οχόξιας νιος ἥν εἰκοσι 

᾿ καὶ δυο ἐτῶν ἐν τω βασιλεύειν αὐον. καὶ ενναύϊον ἕνα ἐξδασιλευσεν ἐπὶ 
Ἰσραηλ. καὶ ονομα τῆς μῆτρος αὐε Τοϑολια ϑυγατηρ Αχααξ βασι- 
λεὼς Ισραηλ. Και ἐπορευϑὴ ἐν οδω οἶκε Αχαὰξ οτι γαμξρος ἣν τῇ οἰκα 

Αχααβ και ἐπορευϑὴ Οχοζιας ἐπι Αζαηλ βασιλεα Συριᾶς εἰς τὸν σο- 
λεμον. τοτε συνηψεν [5 νιος Ναμεσει ἐπι Ιωραμ, νιον Αχααξ βασιλεα 
Ισραηλ καὶ ἐπαΐαξεν αὖον εν Ιεζραηλ. Και ἀπεϑάνεν. καὶ ἐτοξευσεν ἴα 
καὶ τὸν Οχόζιαν βασιλεα 1δδὰ ἐπι τὸ αρμῶ, καὶ ἀπέθανεν καὶ ἄνεδι- 

ἔασαν αὐΐον οἱ τσαιδὲς αντε εν Ἱερασαλημ, καὶ ϑαπίεσιν αὖον μετα των 

πατερὼν αὐΐξ εν πόλει Δαυιδ το. ((ξ. «ἀρ. νἱϊϊ, νες. Ω6---28. εἰ ΠΔΡ. ἶχ. 

νεῖ. 27.238.) “ἘΞ ἐν ετεε δευτέρῳ τῆς Γοϑολιᾶς βασιλευει Κύριος τον ἴᾳ 

υἱον Ναμεσει. καὶ Οχοζιας νιος ἥν εἰκοσι καὶ δυο ἐτων ἐν τῳ βασιλενειν 
αὐῖον. και ενιαύϊον ἕνα ἐδασιλευσεν εν Ιερεσώλημ. καὶ ὀονομα τῆς μητρος 
αυτα Γοϑολίας (ς) ϑυγατὴρ Αχααῷ βασιλεως Ισραηλ. καὶ ἐπ ορευ ΔῊ 
ἐν οδῳ οἰκου Αχααδ, και ἐποιῆσε τὰ τογῆρον ἐνώπιον Κυριου ὡς οἰκος Α- 

σιλεα ἴπδὰ ἐπι το ἀρμα, καὶ ἀπέθανεν. καὶ ἀνεδιδασαν αὐΐον οἱ παιδὲς 
αὐΐκ εν Ϊερεσαλημ, και ϑαπίεσιν αὐῇον μετὰ τῶν πατερων αὐΐα ἐν πολει 

Δανιδ. 82. εν Σαμαριῶ εν ἐτει δευτερὼ τῆς Γοϑολιᾶς βασίλευει Κυ- 
ριος τὸν ἴξ υἱὸν Ναμεσσει" και Οχοζιας νιος ἣν ἐτῶν εἰκοσι καὶ δυο ἔτων 
ἐν τω βασιλενειν αὐῖον: και ενιαύἶον ἕνα εἐξασιλευσεν εν Ιερασαλημ" και 

ὄνομα τῆς μῆτρος αὐῇς Τοϑολια υἱος Αχααξ βασιλεως ([τὰ ὡς ἀεϊείιπι) 

Ισραηλ. καὶ ἐπορευϑὴ ἐν οδω οἰκου Αχιααδ" καὶ ἐποιησε Τὸ πονῆρον ἐνω- 
πίον. Κυριου ὡς οἰκος Αχααξ’ οτι γαμῷρος ἦν του οἰκου Αχααξ" και 
ἐπορευϑὴ Οχοζιας ἔπι Αφαηλ βασιλεα Συριας εἰς ᾿σολεμον" τότε συν- 

ἡψεν [5 νιος Ναμεσσει ἐπι Ιωραμ υἱον Αχααξ βασιλεα Ισραηλ καὶ 
ἐπαΐαξεν αὐτον ἐν Ιεξραηλ καὶ απεϑανε" καὶ ἐτόξευσεν (σξεΐετα οἰπὶ 82.) 
93. “Ἐτεν ετει δευτερω τῆς Γοϑολιας βασιλευει Κυριος τοῦ (ῆς) [κ νιον 

Ναμεσσει καὶ Οχοζιας νιος ἦν εἰκοσι καὶ δυο ἐτων εν τῳ βασιλευειν αυ- 
τον, καὶ ἐνίᾶυτον ἕνα ἐδασιλευσεν ἐπι ἱερεσαλημ, καὶ ὀνομᾶ τῆς μῆτρος 
αὐΐου Τοϑολια ϑυγατὴρ Αχααῦ βασιλεως Ισραηλ, και ἐπορευϑὴ εν οδω" 
οἰκξ Αχααῦ, καὶ ἐποιῆσε τὸ ττονῆρον ἐνωπίον Κυριδ, ὡς ὁ οἰκος Αχααξ, 
οτι γαμίξρος ἦν του οἰκου Αχααξ, καὶ ἐπορευϑὴ Οχοζιας επι Αζαηλ 

βασιλεα Συριας εἰς πολεμον.τοτε συνηψεν 1 νιος Ναμεσσει επὶ Ιωραμ, 

νιον Αχααδ βασιλεα Ἰσραὴλ καὶ ἐπαΐαξεν αὐἷον εν Ιεζραηλ, και ἀπε- 

ϑανεν, καὶ ἐτοζευσεν ἴΞ καὶ τὸν Οχοξιαν βασιλεα ἴπδὰ ἐπι τὸ αρμα 
και ἀπεϑάνεν, καὶ ἀνεδιδασαν αὖον οἱ τταιδὲς αὖτε εν Ἱερουσαλημ, καὶ 
ΘαπΊεσιν αὐτῶν (ἢ) μετὰ των ττατερων αὐΐᾳ ἐν τσολει Δαυιδ. τοϑ, 
λα ϑῖαν. Μοίᾳ. 

1. Γοθολία] Γοδολια 1:8. Γοπολία (ῆς ἱπτ) Θεοῦ. ἡ μή- 

τΤὴ0} ἢ 246. εἶδεν] δὲν “4ς. ἴδεσα αν. Οἶτορ. ὅτι ἀπέ- 
ϑανεν}) -Ῥ Οχοζιας 19, 82,93) τοΒ. οτι ἀπεϑανον 44) 52, 64, 92. 
τού, 119) 120, 123) 134, 144) 236, 242, 243, 244. ΑΙά, (αι. Νῖο. 
Ατπι. τ. Αττη, ἘΔ, οτι ἀπεϑαναν 74,24ς,)247. ὁ υἱὸς αὐτῆς] οἱ 
υἱοι αὐτῆς 44) 52) 64, 74) τού, 110, 150, 123) 1345) 144) 236, 243, ἡ; 
244) 24ς, 247. ΑΙ4, (αῖ, Νῖς. Αση σ. Αὐτὰ. Εά., ὃ 82, τοϑ.- υἱοι. 
αὐτῆς 92, 242. καὶ ἀπώλεσε] ῥγατηϊτ. καὶ ἀνεςὴ 19, 84, 93, 108. 
(Οοάεχ ὅϑγγ. Ῥαγίζ. τὰ κ.) Οομιρὶ. 8ϊαν. Οἷἶγοσ. α καὶ Αττη. τ. πῃ. 
ἘΔ. σπᾶν τὸ] λ σαν 445) 110. 

11. Καὶ ἔλαξεν] α και 44. Ἰωσαδεὶ] Ιωσαξεϑ᾽ (εχ οοττ. ρτΐπιο 
Ἰωσαθεε) 11. Ἰωσαξεαι 93. Οοπιρί. Ιωσαδαιε 1.8. ἸΙωσαδὲ Θεοχρ. 
Ἰοσαξὲ ϑίαν. Οὗτος. Ἰωσαδεὶθ᾽ δῖαν. Μοᾷ. ϑυγάτηρ τοῦ βασι- 
λέως] ῥγαεπιιτῖ. ἡ 935) τοϑ. Οὐμρὶ. τε 2470. αδελφὴ Ὀχοζίου] 
υἱὸν Οχοζιου 111. κ 44. αδελφη δὲ Οχοζιου 82, 93, τοϑ. Οοπιρὶ. 
αδελφον Οχόζιου τις8. καὶ Ὀχοζίου Θεοῦ. τὸν Ἰωὰς} α 71. τῇ 
Ιωας 1:8. τὸν ᾿Ιωσία ΟΘεογρ. Ἰωὰς υἱὸν] Ιωᾶς νι τ190: υἱὸν 
ἀδελφῇ αὐτῆς} νιον Αζια 111. κα 71. υἱὸν αυτα αδελφον τς8. υἱὸν 
Ὀχοξίς Αἴεχ. Αστ. ἘΔ, υἱὸν Σααλία Ατπ. χ. ἄδελφξᾷ αὐτῆς] 
αδελφα αὐτὰ ΧΙ. Οχοζίιου τε αδελφε αὐῇης το, 82, 93, τοϑ. Οουηρὶ. 
ὠδελφὸν αὐτῆς ςς. ἐκ μέσου] ἐκ μέσω (ἢ) 24ς. τῶν υἱῶν] τον 
νιον 93. τῶν ϑανατεμένων) των ϑανατεντων 84ς.- αὐτὸν καὶ τὴν 
τροφὸν αὐτῷ] αὶ Απῃ. Ἐὰά, τροφὸν] τροφὴν 1:8, 226, 242. ΑἸά, 

τροφὸν αὐτῷ -“ καὶ ἐχρυψεν αὖον το, 82, 93, 1ο8., τροφὴν αὐτῷ καὶ 
ἔχρυψεν αὐτὸν Οοπιρί. ἐν τῷ ταμείῳ] ἐν τῷ ταμιείῳ 44) 745) 93) 
τού, 119, 120, 121) 1239 134) 144) 243. ΟὈΠΡΙ. ΑΙεχ. (αῖ. Νῖς. 

ταμεϊείω (ῃ.) 242. τῶν κλινῶν] τῶν κενῶν τῷ) 1ο8. τῶν κοιτωγὼν 
119. καὶ ἔκρυψεν αὐτὸν] λ ἷς 19) 84, 93, 1τοΒ. ΟοΙρΙ. α αὐτὸν 



ΒΑΣΙΛΕΙῺΝ Δ 
κΕφΦ. ΧΙ. 

(3. 
, 

οὐχ ἐϑανατώϑη. 

Χοῤῥὶ χαὶ τῶν 'Ῥασὶμ, ῪΗ-ς 3 7΄ 2 
Ν χαὶ ἀπήγαγεν. αὐτὲς πρὸς αὐτὸν 

νῷ. 2 5). " Ὁ 7 2. »“; ὩΣ ἀφ 9 ; ; 
Καὶ ἣν μετ΄ αὐτῆς χρυξόμενος ἐν οἴχῳ Κυρίου ἕξ ἔτη" χαὶ Γοϑολία βασιλεῦ-. ; 2 ν »“"᾿ "“ Νν » ἣν “ «οἷ 2. “ 

ἱ 
4. ὅσα ἐπὶ τῆς γης." Καὶ ἐν τῷ ἔτει τῷ ἑξδόμῳ ἀπέςειλεν 3 Ἂ, ν»ν»Ὦ ᾿ ε ’ βϑις Ιωδαὲ, χαὶ ἔλαξε τὸς εχατογτάρχ ες τῶν 

εἰς οἶκον Κυρίδ, καὶ διέϑετο αὐτοῖς δια- ΄ 7 Ν Ὁ ΝΜ Σ. »- "“,᾿ » 
» 

5. ϑήκην Κυρίου, χαὶ ὥρχωσε" χαὶ ἔδειξεν αὐτοῖς Ἰωδαὲ τὸν υἱὸν τῷ βασιλέως, Καὶ ἐνετείλατο αὐ- 6. 
ἙΝ μ ἰωὲ 

ρὋ . λάξατε φυλαχὴν οἴχου τῷ βασιλέως ἐν τῷ 
7 ρο ’ , » ἴω Ἄν ᾿ τρίτον τὴς πύλης ὀπίσω τῶν πταρατρεχόντων, χαὶ ρὸ » ξῥ ,. ἰδὲ ε » 

4 ᾿ Ν Χειρες ἐν ὑμῖν, πσᾶς ὁ ἐχπορευόμενος τὸ σάξξατον, χαὶ 
]ΤῪΝΦ 

εὖ Γοϑολία] Γολιαϑ 82. 
Ν 

δ 
Π,) 

} «τ κ 
Ν 

τ; 

ἱ 

--- 

Ὶ τ 3445246, 247. Οοἄεχ ὅγγ. Ραγ, ΑἸά, (δι. Νίς. 8ίαν. 

ρ᾿ ΄ “ ε ΄ Ὁ ᾽’΄ τοις) λέγων, Οὗτος ὁ λόγος ὃν “Φοιησετε" 

’΄ 

τὸν βασιλέα. Καὶ χυχλώσατε ἐπὶ 

Ν ᾽’ὔ’ ὃ ΧΝ 

σορεύεσθαι αὐτὸν 
2 ͵7 3 . ε ΄’΄ ἐγετείλατο Ἰωδαὲ ὁ συνετός" 

δίαν. Ὁἴἶτορ. πὸ τροσώπε] εκ ροσωπα 19, 85, 93, το8. Οὐοπηρί. καὶ ἐκ ἐϑανατώϑη] καὶ κακ ἀπίϑανε Αὐτὴ. τ. Ασγηγ. Εά, καὶ ἐκ ἐϑα- νάώτωσαν αὐτόν Οεοτρ. 8|αν. Μοίᾳ. ἔς, πἰῆ ἐθανάτωσεν 81αν. Οἶτορ. 
11. κρυθδόμενος--- Κυρίου] εν οἴκῳ χρυβομενος 11, ΧΙ, γ1, 92, τοῦ, 121, 1347 144) 236, 242, 247. εν οἰχω Κυριου χρυδομενος ςς, ςό, 

1235 1ς8, 244, 246. ΑΙοχ. (δι. ΝΝὶς. εν οικῳ Κυριβ κεκρυμμένος 85, 
93» 1οϑ. (ΟΡ. εν οἰκῳ κρυπ]ώμενος (ἢς) τ2ο. εν οικω χρυδωμενος 
24ς. χρυδόμενος---ἔτη} ἐν οἴκῳ ετὴ ἐξ κρυξομενος 44. ἐν οἴκῳ 
Κυρίου) α Κυριου ς2, 74. ἕξ ἔτη] ΤΥ. 64. 246. ργατηϊξι. ἐν 242. 

βασιλεύεσα] εἐξασιλευσεν 105) 82, 93.» 108. 
(πρὶ, βασιλεύεσα ἥν Ατηι. τ. Ατη. Εα. Οθογρ. ϑδίαν. 
γς] -᾿ ταύτης Οδοῦρ. ἐν τῇ γῇ ταύτῃ ϑῖαν. 

ΙΝ. Καὶ ἐν τῷ ἔτει] α τῳ Αἰεχ. Ἰωδαὲ 19] - ὁ ἱερεὺς 19, ς29 ἐς; 
5ό, 64, γ1) 82, 95, 93, τού, τοϑ, 120, 123) 1347) 144.) 1ς8, 16,245, 

Ἔ τερευς γ4. 
Ικδαε ὁ ἱερεὺς 24ς. ᾿Ἰωϊαδὲ ὁ ἱερεὺς (μηρί. Ἰωαϑαὲ ΑΙεκ. Ἰωδὰ 
ἑερεὺς Οεοῖρ. τὲς ἑκατοναρχους] -[- των ταρατρεχούζων το, 82, 93, 
1οϑ, 1.8. -Ἐ χαὶ τὲς ταρατρεχούας (οάεχ ϑυτ. ΡατγίΓ, ΤΏΔΓΡ.. τῶν 
Χοῤῥὶ] καὶ τὸν Χορρι 19, Ιο8. τον Χορρει τό, τ19. Οοάεχ ὅγγ. Ρατίζ, 
ΑἸεχ. τῶν Χορρει 64. ΑἸΙά, καὶ τον Χορρει 82, 93. τὸν Χορρι 92, 
243. καὶ τὸν Χορρειν τς8. τοὺς Χορὶν Αὐ. 1. Αττῃ. Εά. τῶν Χο- 
ρὶμ Θεοσρ. τῶν Χορρὶμ ϑίαν. Μοίᾳ.ε τῶν Ῥασὶμ] των Ρασειν 1]. 
τὸν Ῥασειμκ. 10, 82, 93) 110, 241. ΟΟὐεχ ὅδγτ, Ῥαγΐ, ΑΙοχκ. τὸν Ῥασειν 
56. τῶν Ράσειμι 64, 121, 24ς. τον Ῥασιμ τοϑ. των Ῥωσιμ 123. 
τὸν Ῥασσειν 1.8. τῶν Ῥασὴμ Οοπιρί. τοὺς Ῥασὶμ Ατπι. τ. Αγηη. 
ἘΔ. ῬῬασὶμ] Ῥασεὶμ Ὑπεοάοτεῖ. Ο. 6. ἴῃ 4Ἀερ. ᾿ ἀπήγαγεν 
αὐτὲς} εἰσηγαγεν αὖον 19. εἰσηγαγεν ἀντὰς 82, 93. Οὐμηρὶ. Θεογρ. 
δίαν. αἀπηγαγεν αὖον τς8. πρὸς αὐτὸν] α 71» 24ς. Αγ. Εά, 
προς ἑαυτὸν 82, 93, το8. (οπ!ρί. προς αὐῇες 1.8. προς εαὐῖες 8.47. 
βαθεῖ τ χς Οοάεχ δυσ. απ. βαθεῖ ἴ) ομαγαξξ, πλίποτε Αἰθβχ' εἰς 
οἶκον Κυρίς] εἰς τὸν οἰκον Κυριξ 93. διέϑετο] διεϑηκεν 242. δὲα- 
ϑήχκην Κυρίου] α Κυριου 82, 93. Οὐπιρὶ. Βαθεῖ Κυριου (Ὁ --- Οοάεχ 
ὅ5υγ. Ῥατ. καὶ ὥρκωσε] ὡρκισεν αὐες ενωπιον Κυρις ΧΙ. ἔς, ρτω- 
ΤῊ 0 καὶ, 445) ς2, ς ̓ ς, 64) 71, 745) 82, 92, 93) τού, 1ο8, 110, 120, 123, 
1345γ1442 158, 236, 242, 243. (οῃ)ρὶ. ΑἸά. (δῖ, Νὶς. και ὠρχῆσεν 
αὐΐους ἐνωπιον Κυριε το. ἔς, πἰῆ ορκῆσεν, ς6.. ἤς, οτηΠὉ αὐτους, 247. 
χαὶ ὠρχισὲν 121,24ς. -Ἐ αὐτὲς ἐνωπιον Κυρις 244, 246. Οεογρ. δῖαν, 
καὶ ὥρκισεν αὐτὲς ἐν τῇ διαϑήκῃ Κυρίᾳ ΑΙΕκ. , Αζτηι. 1. Αγη Εά. 
᾿Ιωδαὲ 251 α το, 82, 93. 108. ΟΟἸρΙ. Ιωας 2. Ἰωιαδαὲ ΑἸοχ. 

ν. Οὗτος δε. 84 ἔπ. οοπ|.},. Θεοῦ. οὗτος ὁ λόγος] τουτο 
τὸ ρήμα το, 82» 93. τοϑ. Οὐοπρί. ὅτως ὁ λόγος ΑΙά. - ἐςὶν Αττη. τ. 
Ἀπη. Ἐά. ὃν ποιήσετε] ὃ τποοιησέϊε 85, τοϑ. ὃ ἐποιήσετε (Πο) 93. 
ΑΙΔ4, ὃ ἐποιήσαε (πρὶ. ὃν ποιήσητε Ατηϊ. τ. Αται. Ἐά. ἵνα ποι- 
ἥσητε 5ῖΑν. Οἶτορ. ὃν ποιήσετέ. Τὸ τρίτον ἐξ ὑμῶν] ὃ ποιήσετε 
Τρίτον εἶ υμων. 19.ἁ ποιήσετε] ἐποιήσετε 11], 

ΨΊ. Τὸ τρίτον---σάθξατον] ἠεγιΐα ( ραγ:) 6 σοδὲς ἐπίγοί δὲ ναόδαϊο 
ὅγγ. Βα- εῦγσ. Τὸ τρίτον ἐξ ὑμῶν] τὸ τρίτον μέρος ἐξ ὑμῶν Αἰτη. τ. 
Ἄτγηι. Ἐά. εοσρ. δίαν.  εἰσελϑέτω---φυλάξατε] οἱ εἰσπορευόμενοι 
τὸ σαξξατον φυλασσετωσαν το, 82, 93, 1ο8. ΟὐπῚΡΙ. τὸ σάξδα- 
τον] ἐν τῷ σαδδάτῳ Οεοτρ. 8᾽4Δν. καὶ φυλάξαῖε τ] και φυλαξαΐω 
74. και φυλαξετε (ἔς 1η88) 243, 244. φυλακὴν] Τὴν φυλακὴν 10, 
82, 93» 1ο8. Οομηρὶ. ἐν τῷ τουλῶνι]}] αὶ 19, 82, 93, 108. Οοπηρὶ. 
δῖαν. Οἴἶγορ. μδθεῖ Ὁ --- (υξ νἱἀσίυγ) Οὐοάσοχ ϑγτ, Ρατῖ, καὶ τὸ τρί- 
τον 15] καὶ τὸ τρίτον μέρος (ἢ. 'η5.4) Αἰτη. ἘΔ, Θεόν. δῖδν. ἐν τῇ 
πύλῃ] α τῇ 24ς. ΑΙεχ. παρῶὼ τῇ τύλῃ ϑίαν. Οἴτορ. παρὼ τῇ ϑύρᾳ 
ϑίαν. Μοίᾳ. τῶν ὁδῶν] τὴς οδα 7γ4. ΘΟεοτε. ϑῖαν. τὴν οϑὸν τοό. τῶν 

2" .“᾿ 

ἔπι τῆς 

τὸν βασιλέα χύχλῳ ἀγὴρ, Ν κε 9 ,΄ 3 Ν Ν ᾿ 3 ἴω ᾿ ἕω, ὁ εἰσπορευόμενος εἰς τὰς σαδηρῶϑ,, ἀποθανεῖται. 
ΝΡ 2 ρ»" χαὶ ἐν τῷ εἰσπορεύεσθαι αὐτόν. 

Ν ’΄ ϑ ε ἰδ 3 ΤῸ τρίτον ἐξ ὑμῶν εἰσελθέτω τὸ σάξξατον, χαὶ φυ- 
τυλώνι,. χαὶ τὸ τρίτον ἐν τῇ πύλῃ τῶν ὁδῶν, καὶ τὸ 

Καὶ δύο 
φυλάξεσι τὴν φυλαχὴν οἴχου Κυρίε πρὸς 

χαὶ τὸ σχεῦος αὐτῇ ἐν χειρὶ αὐτξ, 
»ν» Ν Ῥ ΄. 3 “39. χαὶ ἔσονται μετὰ τῇ βασιλέως ἐν τῷ ἐχ- 

Καὶ ἐποίησαν οἱ ἑχατόγταρχοι “ἄντα ὅσα 

φυλάξατε τὴν φυλαχὴν τῷ οἴχου. 

δ» 2 ρῷ χαὶ ἔλαβεν ἀνὴρ τὰς ἄνδρας αὐτῇ χαὶ τοὺς εἰσπορευομένους τὸ σάξ.- 

ὠδῶν (Πς) 242. τῆς τυύλης] εν τὴ τυλη 10) 82, 93, τοβ. Οοηρὶ. Ἀγπῖ, 1. Ασπη, Ἐ4. Θεοῦ. τῆς αὐλης σάς. παρὰ τῇ πύλῃ ϑῖαν. 
Οἴἶορ. τῆς πύλης---σαρατρεχ νων] τῶν παρατρεχονΐων τῆς πυλης 
ὀπίσω ἐς. καὶ φυλάξαῖε 25] καὶ φυλαξετε ςό,93;1ς8. ὈοιηρΡΙ. [Βα- 
θεῖ καὶ ἴῃ σμαγαίξ, πηΐπογε ΑἹεχ. α καὶ Αγηι. σ. Απῶ. ἙἘά4. καὶ φυ- 
λάξει δαν. Οἶτος. τὴν φυλακὴν] α τὴν 247. τῇ οἴκου] -Κ Αβισ- 
σᾶε 19. “ἘΜεσσαε 82, 93, τοϑ. (οπΠΊΡΙ. Τβεοάοτεῖ. Ο.. 37. ἴῃ 4 Ἀερ. 
του τς8. ἄοπης Μωα. Ψυΐρ. 

ΨΙΙ. Καὶ δύο χεῖρες] καὶ δύο μέρη Οεογρ. ϑ8ἴαν. Μοίᾳ. καὶ ϑύο 
ἄρχαι ϑ8ϊν. Οἴτορ. δύο χεῖρες ἐν ὑμῖν] τα δυο μερὴ εἶ ὑυμων 243. 
ΓηΔΓΡ.. ἐν ὑμῖν] αἱ εν ὑμῖν γῖ. ἡ ἐν Τοοάοχοι. ]. εἰξ, ἐξ ὑμῶν 
Οεογρ. δῖαν. Οἷτοσ. πᾶς ὁ ἐκπορ.] παϊες οἱ ἐκπορευόμενοι ΟΘεοτρ. 
ὁ ἐκπορευόμενος] ὁ εἰσπορευόμενος 19, 82, 93, το8. ὃς ἐκπορεύσεται 
Αγη. τ. πῃ. Ἐά. τὸ σαξξατον] προς τὸ σαδθαῖον Οοάεχ ὅγτ. 
Ῥαγὶῖ. Παδεὶ ἴῃ σμαγαέξ. τηῖῃ. ΑἸθχ. ἐν τῷ σαδθάτῳ (ῆς ἰπῆ4) Ατχη. 1. 
Αγπι. Εά. σεογρ. ϑ'δαν. καὶ φυλάξασι] α και 82, 93. τοϑ. Οοαυιρὶ. 
καὶ φυλάξωσι ϑ8ῖαν. Κυρίου] του Κυριου τςξ8.: σωρὸς τὸν βασι- 
λέα] ἐπι τὸν βασιλεα το, 82, 93, τοϑ. Οὐοπιρί. μετῶ τοῦ βασιλέως 
δῖαν, Οἶτγορ. : 

ΝΠΙ. κυκλώσατε] καϊαςησατε αὐτας 19) 1Ιο8. καϊαςησατε εαυ- 
τους 82,93. ἐπὶ τὸν βασιλία] περι τον βασιλεα ΧΙ, το, 44, ςς, 

.}}} 

ἈΎΨΝΝ 

71) 745 82, 93, τού, τοϑ, 120, 123, “26, 243, 244,24-ς. Οομρὶ. ΑἸά. Ὁ 
(δι. Νῖο. προς τὸν βασιλεα 134, 247. καὶ τὸ] κα και 144. 
καὶ τὸ--- χειρὶ αὐτῷ] ἕκαςος τὸ ὅπλον αὐτῷ ἔχων ἐν χειρὶ ϑ8ίαν. Οἴἶτορ. 
ἢς, πΙἢ χειρὶ αὐτοῦ, 8|4ν. Μοΐῃ. σκεῦος αὐτῷ] α αὐτου 4230. 
(καῖ. Νιῖς. ἐν χειρὶ αὐτῷ] εν τὴ χειρὶ αὐτοῦ 74, 93. τού, τοϑ, 1 ς8, 
245, 247. ΟὐπηρΙ. καὶ ὁ εἰσπορευόμενος] ὃ εἰσερχόμενος 10, 93, 
1ο8. καὶ ὁ εἰσερχομενος 82. (πρ]. καὶ ὃς εἰσπορεύσεται Αττη. 1. 
Αγπι. Ἑά. εἰς τῶς σαδηρὼϑ)] εἰς αηδωϑ' 1, εἰς τὰ σαδηρωϑ τό, γι, 
144,.243. (περὶ. ΑἸεχ. Ὑπεοάογεῖ. 1. οἷς, εἰστασαϑηρὼϑ' (Ώ6) ὅᾳ. 
ἴα βγεξρέμμι 5ἰαν. Οἴἶτον. σα  ρία τοᾶγρ. δῖαν. Μοΐ. σαδηρὼϑ] 
αδηνωδ᾽ 44, τοό. αδηρωθ γ4, 82, 92) 93) 120, 1347242, 24ς. ΑἸά, 
ὠποϑανεῖται] ργβεγηϊτξ. καὶ 82, 92. καὶ ἔσονται] καὶ ἐγένετο ΤΠ, 
ΠῚ, ΧΙ, 44, 71, 74, τοῦ, 110) 120, 134) 144) 243. 24ς. ΑΙά. και 
γινεσϑὲ 19, 93. ΟΟΠΊΡΙ. καὶ γινεσϑαι 82. καὶ γένεσδὲ τοϑ, καὶ 
ἐγένοντο τεϑ. ΑἸεχ. καὶ ἔγε 8᾽Ι.ν. μετὰ τοῦ βασιλέως---ἐποίησαν 
ἴῃ. οοπη. ἴ84.} ἐν τῷ εἰσπορενεσϑαι μετὰ τα βασιλεως καὶ ἐχπορενεσϑαι 
ἐποίησαν 44. 
ἐσϑαι αὐον καὶ ἐν τῳ ἐχπορευεσϑαι αὐῇον ΧΙ, 38) 64) 71, 110) 120, 

134) 144) 158, 24ς. ΑἸ4. ἐν τῶ εἰσπορενεσϑαι αὐον 216, 242. ὅταν 
ἐκπορεύηται αὐτὸς, καὶ εἰσπορεύηται Θεογρ. - ἐν τῷ ἐκπορεύεσθαι 
αὐτὸν] ἐν τῶ εἰσπορευεσϑαι αντὸν 93, τοϑ, 247. (οἴΏρΙ. εν τω εἰσπο- 
ρένεσϑαι τοό. ἐν τῷ εἰσπορεύεσϑαι) εν τῶ ἐχπόρευεσϑαι 93, τοῦ, 
108, 247. (οπὴρ]. αὐτόν Ηπ4].] α 93, 108, 247. ΟΟΠΡΪ. 

ΙΧ. ταντα ὅσα] ργατοϊτε. καῖα 82, 93, τοβ. Οοπηρὶ. αὶ πάντα 
245. ἐνετείλατο] -(- αὐτοῖς 82, 93, 1το8. Οοπιρί. εποιῆσεν 24ζ. 
Ἰωδαὲ] Ιαδαε (ἢς 4110) 24ς. Ιωιαϑαε Οοάεχ 5υγ. Ῥαγϊ, Ἰωιαδὲ 
(Άς ροίξεα) (οπιρὶ. ᾿Ιωαδαὲ (πο ἴπῆ8) ΑἸεχ. δοζαάᾳ Ψυΐς. ὃ 
συνετός] -[- ἱερεὺς το, 82, 93, τοβ. ὁ ἱερεὺς Οοπιρὶ. ναεεγάος Μαΐρ. 
καὶ ἔλαξεν] καὶ ἐγένετο μετὰ του βασιλεως εν τω εἰσπορευεσϑαι αὐτὸν 
καὶ ἐλαθον το, 1οϑ. Οοιηρῖ. ἤς; πἰῇ εγενοῦῖο εἰ ἐκπορευεσϑαι, 82. ἔς, 
ΗΠ ἐγένοντο, 93. ὠνὴρ] ἔχαςος το, 82, 93, τοϑ. Οοπνρὶ. ὥέοις. 
5ῖλν. τοὺς ἄνδρας αὐὖτξ] τους αἀνδρας αὐτῶν τ9θ. καὶ τοὺς εἶσπο- 
βευομένους] α καὶ 19, 84, 93, τοϑ. Οσπιρί. οἷ εἰσεπορεύοντο Θφογρ. 
οἱ εἶχον εἰσπορεύεσθαι ϑῖν. Οἷἶτος. καὶ τοὺς εἰσπορευομένες---σαξ. 
δατον 257 οὐ» φεὶ ἱαρτείξ (μπὲ (αὐδαίο εὐπε οἷς φαὶ φρο μι (αὐόαίο ὅγγ, 

φῷ [2 
. ἐν τῷ ἐκπορεύεσθαι ὅζο. δὰ Ηπ. Ποηι.] εν τῷ εἰσπτορευ- 
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ξατον μετὰ τῶν ἐκπορευομένων τὸ σάξξατον, χαὶ εἰσῆλθον πρὸς ̓ Ιωδαὲ τὸν ἱερέα, Καὶ ἔδωχεν ὃ το. 

ἱερεὺς τοῖς ἑχατοντάρχοις τὃς σειρομάςας χαὶ τοὺς τρισσᾶς τ8 βασιλέως Δαυὶδ τὸς ἐν οἴχῳ Κυ- 

βίου. 
"“,»΄» ς ’ Ξ.Ν “Ὥς Ν ἰϑὰ ϑϑ Ὁ 3 ἰοὲ -ς 4. »ρὸ Ν ρω » » 

Καὶ ἕςησαν οἱ σ΄'΄]αρατρέχοντες ἄνηρ χαὶ τὸ σχευος αὑτ εν τῇ χείρι αὐὑτξ ἀπὸ τῆς ὠμίας 
ΤΣ “ “, ; φω ρ τῆν 3 ἦα 7 ᾿Ν φα ἈΡΡΕ, κά : τῇ οἴχα τῆς δεξιᾶς ἕως τῆς ὠμίας τῷ οἴκου τῆς εὐωνύμε τῇ ϑυσιαςηρίου χαὶ τῇ οἴχε ἐπὶ τὸν βα-- 

ρ᾿ ἂν 35. 9 ὃϑ} ἈΑ 

σιλέα χύχλῳ. Καὶ ἐξαπέςειλε τὸν υἱὸν τοῦ βασιλέως, χαὶ ἔδωκεν ἐπ᾿ αὐτὸν γεζὲρ χαὶ τὸ μαρ- 
τύριον, χαὶ ἐξασίλευσεν αὐτὸν χαὶ ἔχρισεν αὐτόν" χαὶ ἐχρότησαν. τῇ χειρὶ, χαὶ εἶπαν, Ζήτω ὃ βα-- 

σιλεύς. Καὶ ἤχεσε Γοθολία τὴν φωνὴν τῶν τρεχόντων τῷ λαξ, χαὶ εἰσῆλθε πρὸς τὸν λαὸν εἰς 

οἶκον Κυρίε, Καὶ εἶδε, χαὶ ἰδὲ ὁ βασιλεὺς εἰςηχεῖ ἐπὶ τῇ ςύλε χατὰ τὸ χρίμα' χαὶ οἱ ῳδοὶ χαὶ 

αἱ σάλπιγίες πρρὸς τὸν βασιλέα, χαὶ ππᾶς ὁ λαὸς τῆς γῆς χαίρων χαὶ σαλπίζων ἐν σάλπιγξι 

χαὶ διέῤῥηξε Γοθολία τὰ ἱμάτια ἑαυτῆς, χαὶ ἐβόησε, Σύνδεσμος, σύν: σιν. Καὶ ἐνετείλατο 
9 

᾿Ιωδαὲ ὁ ἱερεὺς τοῖς ἑκατοντάρχοις τοῖς ἐπισχόποις τῆς δυνάμεως, χαὶ εἶπε «τρὸς αὐτὰς, Ἐξαγά- 
ΞΝ Ψ ἰπὲ Ν ε 53 ΄ 2 ἢ 3. Ὁ 5. ζ΄ 9 ϑή 5 ε 

γετε αὐτὴν ἔσωϑεν τῶν σαδηρὼν,, ὁ εἰσπορευόμενος ὀπίσω αὐτῆς ϑανάτῳ ϑαγατωθήσεται ἐν ῥομ-: 

Βα:-εῦ. μετὰ τῶν--σάδδαΐον 491 α οὐ ἰπϊεγπηοά, 11, ΧΙ, 44» 
ς2,) 66, 71, 74, 92, 1ού, 120, 121») 134) 144) 1ς8, 216, 242, 24ξς. 

μετὰ τῶν ἐκπορευομένων] μέϊα τῶν εἰσπορευομένων καὶ ἐχπορευομενῶν 19, 
93. το. καὶ εἰσῆλϑον] καὶ εἰσηλϑὲ 1], 71, 1219) 123, 1ς8, 243, 

24ς, 247. Οοάεκχ ὅγτγ. Ῥαγ. Ασγπι. Ἐά. καὶ ἐπηλϑεν 11. καὶ ἐπηλ- 
ϑὸον ΑἸεχ. τωορὸς Ἰωδαὲ] α ρος 24ς. 

Χ. Καὶ ἔδωκεν] - Ιωδαε ςς. -Ἐ αὐῇοις 93, τοβ. Οοπιρί. καὶ 
δίδωσι ΠΊΆΓΡ. Ατη. ΕἘά. ἑκατοντάρχοις] εκαϊονταρχαις (ς ἱπίτα) 
1. τὰς σειρομάφας] τὰς φαρετρᾶς 19, 82, 93, το8. Οοπιρ!. τὲς 
σείβομι. καὶ τοὺς τρισσ. } τα δοραΐα καὶ τας τρανοπλιᾶς 1343. Τρ. 
τοὺς τοροπορευομένους καὶ ὶ δόραϊα δῖαν. Οἴἶγορ. δόρα]α καὶ τὸς ἀσπί. 

δας ϑῖαν. Μοΐίᾳ. λαβα: εἰ αγπια ΨῸ]ρ. τὰς τρισσὰς}] τα δωρατα 
το. τὰ δυρατα 82, 93, 1ο8. Οοπιρί. μία ὅγγ. Βατ- Ηεῦγσ. τοῦ 
βασιλέως Δαυὶδ] Δαυιδ του βασιλεὼς 19» 82, 93, τοϑ. (οπηρ]. .κ τα 
44. Ῥγατηῖτι. τοῦ οἶκον ττο, 1ς8, 24). τοὺς ἐν οἴκῳ] ἃ ἦν ἐν οἴκω 

195) 825) 93) 108. (ΟΠῚΡ]. τὸ ἐν οἰχω ς 5) φύ, 119. φδ ἜΓΩΜΙ ἱη αἴονπο 
ψυΐξς. Κυρίου] Ἔ καὶ ἦσαν εν ταις χερσιν αὐΐων καὶ ἐποιησαν οἱ 

ἑκαΐονταρχοι και οἱ παρατρεχοίϊες κατα σαντα οσᾶ ἐνετείλατο ἀντοις 
Ιωδαε ὁ ὃ μρευς το. ἔς, ουπὶ τραϑα ἃ ῥτο τταὐα οσα, 93. 1ο8. -- καὶ 
ἦσαν εν ταῖς χερσι τῶν χορεδ καὶ τῶν πταρατρεχονίων, καὶ ἐποιησᾶν οἱ 
εκατοντάρχοι καὶ οἱ τταρατρεχοῦϊες κατα τοανΐα ὁσα ἐνετείλατο αυτοις 
ὁ ἱερεὺς, καὶ ἐξεκκλησίασεν ὁ ̓ ερευς Κυριου τραῦα τον λᾶον τῆς γῆς εἰς 

οἰκον Κυριου (δ Χά ςτ6. -- ελάεῃη, ἤπε Ἀ(9 6, 246. - ελάεπι, οἰπὶ 

χορρεδ ργὸ χορεδ, εἴ ἐν οἰκῷ ΡΓῸ εἰς οἵκον, 119. - εδάεπΊ, οἴη χορεϑ᾽ς 
Ρῖο χορεδ, εἴ λαον ἐν οἰκῳ ΡΙῸ λᾶον τῆς γῆς εἰς οἶκον, 247. -[ ΕΔἀεΠῚ, 
οὐπὶ χορὲϑ ργὸ χορὲδ, εἰ ουπὶ τοῦ δηῖς Κυρίου ἢπαὶ. ΑἸά, -Ἐ- ελάεπι 
ἔετε ((οάεχ ὅγχι. Ῥαγ, Ὁ 6) Οδογρ. εἰ 5ῖλν. Κυριω φές. 

ΧΙ. ἔςησαν] ἀνεξησαν 111. Οοάεχ ὅγγ. Ῥαγὶζ, Αὐτη. τ. Ασηι. Ἐά. 
ἀνὴρ] ἑκαςος τ9, 82, 93. το8. ΟοηρΙ. ονὴρ--- χειρὶ αὐτῷ} ἕκαρος 
αὐτῶν τὸ ὅπλον ἔχων ἔν τῇ χειρὶ αὐτῷ δῖν. καὶ τὸ σκεῦος] και τὰ 
σκευὴ 19, 82, 1τοϑ. (ὐοπιρί. σκεῦος αὐτῷ] α αὐΐξ 242. ἐν τῇ 
χειρὶ αὐτὰ λα τὴ 745 τού, 134, 144. ΔΙεχκ. (αἴ. Νίς. ὠπὸ τῆς 
ὡμίας---τῆς εὐωνύμ] 4 ρανίε ἱφηιρὶ: ἀεχίοεγα, γε σα ραγίοσε βαϊἔγαπι 

δϑίδν. τῆς δεξιᾶς---τῷ οἶκε 29] αὶ οὐπὶ ἱπιεγπγοά. 82. 242. διδθεῖ ἴῃ 
οἰδγαῦς. τηΐποτε ΑἸεχ. ἕως τῆς ὠμίας} α τῆς ὙΒεοάοτεῖ, 1], οἶτ, 
τῆς ὠμίας τῷ οἴκου 29} τὰ οἰκου τῆς μιᾶς 92,Ξ. τῆς εὐωνύμου) της 

ἀριςξερῶς 10) 82, 108. Ο(οιρὶ. ἹΤ βεοάοτει ]. οἷϊ. του ἀριξερου 93. τὰ 

ἐνωνυμου 134. τὰ ϑυσιαςηρίου] Ῥτατηϊτ. καὶ Αγ. τ. Ασπῃ. Ἐά. 
τὰ ϑυσιαρηρίε ὅτε. δὰ ἔπ. ςοπ).} αἰίαγίν, εἰ ἱπ σα γέρεα εἰγσωπι. ϑίαν. 

Οὐἶζορ. αἰιατὶς εἰ «ταδϊ: εἰγομηε γέβεπι. δῖαν. Μοίᾳ. α]ρ. καὶ τοῦ 
οἴκου] ἐκ τοῦ οἰκου 71. κα 24ς. ἐπὶ τὸν βασιλέα] περι τὸν βασιλεα 

82, τοϑ. (οπιρί. τὸν περι τὸν βασιλεῶ 93. κα ἐπι 246. τοῦ βασι- 
λίως Απῃ. τ. Ατη. ἘΜ. 

ΧΙ. Καὶ ἐξαπέρειλε] καὶ ἐξεκλησιασεν Ιωδαε ὃ τερεὺυς τταύϊα τον 
λαον τῆς γῆς εἰς οἰκὸν Κυρίου καὶ ἐξηγαγε το. ἔς, ηἰῆ ἐξεκκλησίασεν, 

93» 108. ρῥγαπητι, καὶ ἐξεκκλησίασεν Ιωδαε ὃ μερευς τραὐα τον λαὸν 
τῆς γῆς εἰς οἰκον Κυριου 1:8. ἐξαπέςειλε] ἐξηγαγε 82. ΟΟπηΡΙ. 
(Αγα). ἘΔ. πγαγρ.) δῖαν. εξαπεξειλαν 121. ργοάδεχίίφμε Ψαὶρ. καὶ 
ἔϑωκεν] καὶ ἐδωκαν 24ς. νεζὲρ] ιεζερ 11, 243, 244. τὸ εζερ 1], 
ΧΙ, 44, ς2, 64, 74) 92, τού, τ2ο, 121. 1345 144) 236, 242. ΑΙά, τὸ 

αγιασμα 109, 829) τοϑ. (οτρὶ.  βεοάοτεῖ. Ο. 28. ἴῃ 4 Βδρ. τὸν ιε- 

ζερ ςς, τό, τς8, 246. τὸν εζερ 71, 119, 244) 247. τὸ αγιαισμᾶα 93. 
Ῥτγδσταῖτ. τὸ Αἰεχ. τὸ ἑαφὲρ Ατην. τ. Αστι. Ἐ4. ςέφανον βασιλικὸν 
Οεογρ. ςέφανον τῇ βασιλίως ϑῖλν. αἰΐαάξπα δυὶς. καὶ ἐδασί- 
λευσεν] και ἐδασιλευσαν 24:. καὶ ἐδασ. αὐτ. καὶ ἔχρισ. αὐτόν] 
καὶ εχρισεν αὖον καὶ ἐδασιλευσεν αὐἴον το, 82, τοϑ. Οοπιρί. ἔς, εἰῆ 

ἐχρεισεν, 93. καὶ ἔχρισεν αὐτόν] Α ται. καὶ ἔχρισεν ἐπ᾿ αὐῇον 
24ς. καὶ ἐκρότησαν] καὶ ἐχρατῆσε 11, 1Π. - ὅ λαος το, 82, 93. 

Ο(οπΡὶ. καὶ ἐχρότησεν Οὐοάεχ ὅγζ. Ῥαγ. Ατπ). 1. Ασπι. Εα. καὶ 

ἐκρότησαν ὅζς. δ ἤη. σοπι.} α 244. τῇ χερὶ] ταις χερσιν αὐὔων το, 

82, 93. 1το8. (οτηρὶ. α Απῃ. 1. Απ. Ἐά. ταῖς χερσὶ ϑῖλν. καὶ 

εἶπαν) και εἰπεν 11, Π1. Οοάεχ ϑ5γγ. Ῥαγὶζ. Αστ. τ. Αγ Ἐά. καὶ ει- 
πον 10, 44, 74. 82, 93. 1οό, τοϑ, 123), 247. ΟΟμρὶ. 

ΧΙΠΠ. τῶν τρεχόντων] τῶν παρατρεχονΐων ἴ9,), 82, 93) 123), 247. 

Οοιηρὶ. ΑἸά. τῶν τροτρεχ διων δῖαν. τῇ λαξβ] καὶ τῷ λαξ 10, 
82, 93, ιοϑ. Οοηρὶ. καὶ εἰσῆλθε] καὶ ηλϑὲ 93, 1οβ. Οὐοτηρὶ. 
και εἰσηλϑον 114. πρὸς τὸν λαὸν] ἐπὶ τὸν λαὸν ΧΙ, πρὸς τὸν λαὸν 

εἰς οἶκον Κυρίου] 44. 
ΧΙΝ. Καὶ εἶδε] και ιδὲν 24. καὶ εἰδε--εἰςήκει) ἰδοὺ ὁ βα- 

σιλεὺς Ατηι. Ἑάὰ. καὶ ἰδοὺ ὁ βασιλεὺς] α ὁ βασιλεὺς Ατη). τ, 
ἐπὶ τοῦ---κρίμα] .}ιρεν εοἰμνιμαπι ἡκχία 'ὑπογέπι μμπε Αὐτὴ. τ. Ατηι. 

ἙἘά, ἄς, οτη Ὁ μων, ϑ]αν. ἐπὶ τοῦ ςύλου] ἐπὶ τοῦ ςήλου 
Οοπιρὶ. κατὰ τὸ κρίμα} α 82. και τὸ χριμῶ δᾷς. καὶ οἱ δοὶ] 
α οἱ 71. καὶ οἱ ῳδοὶ---τὸν βασιλέα] καὶ ὠδοὶ καὶ. σαλπιςαὶ κύκλῳ 
ἀμφὶ τὸν βασιλέα Αγην. 1. πῃ. ΕἘά. καὶ ἦσαν ἐνώπιον τοῦ βασι- 

λέως ὠδοὶ καὶ σάλπιγγες πρὸς τὸν βασιλέα ϑίαν. Οἴἶεορ. ἢς, ἤπε 
πρὸς τὸν βασιλέα, 5[αν. Μοί. καὶ αἱ σάλπιγίες] Ἢ καὶ οἱ ςρα- 
τῆγοι 10, 82, 93. 108. κα αἱ γι1, τς8. πρὸς τὸν βασιλέα] περι τὸν 
βασιλέα 19, 82, 93, 108. ΟΟπιρὶ. παρα τὸν βασιλεα 122. τῆς 
γῆς} αὶ 19, 93» τοϑ. ΟΟΠΡΡΙ. ϑίαν. Οἴἶτορ. τῆς χωρας 44. χαί- 

βὼν καὶ σαλπίζων] ἔ ἔχαιρον καὶ ἐσάλπιον Αγ). σ᾿. Ασῃ. Εά. ἕν 

σάλπιγξι} ἐν σαλπιξι 134. εν 24ς. ἕν σαλπιγῖ, 24). καὶ δι- 
ἐῤῥηξε] καὶ διερριξε 134, 24ς. κα καὶ ΑΥτη. 1. Ατγηχλ. ΕἘά. Γοϑολία 
τὰ ἱμάτια ἑαυτῆς] τὸν ἐμᾶτισμον αὐῆης Γοϑολίια 82, 93) 1οϑ. Οοπηρὶ. 
τὰ ἱματια αὐΐης Γοϑολια 345. τὰ ἱμάτια ἑαυτῆς] τὰ ματιὰ αὖ- 
τῆς 447 74. τ19. ΑἸά. καὶ ἐδόησε] ἐβόησε καὶ λέγει Ατηη. 1. Απη. 
Ἑά. -Ἑ καὶ εἶπε ϑίαν. Οἴἶτορ. Σύνδεσμος, σύνδεσμος ἀνταρσὶς 

ἀντάρσις 243. ἸηᾶΓΡ. κ ΔἰϊεγιΓ 247. ἐἰραΐίο, ἰἰραιο ϑγτ. Βαι- Ηδθῦγ. 

Ἡ ἐγὶ ροίξ σύνδεσμος υἱπιπιαυς Αγ. τ. Ασπι. Ἐὰ, φγοιάϊεϊο, ργοάδ:ρῖο 
ϑίαν. Οἷἶγορ. γχενοίω!ο, γευοίωεο δῖαν. Μοίη. εοη γα! ΐο, ἐοπ αγαι ο 
γυϊς. 

ΧΟ. ᾿ἸΙωδαὶ] ᾿ἸΙωιδαὰ Αττη. τ. Ατπη. ἙἘά. Ἰωδιὼ Θεοῖρ. ὃ 
ἱερεὺς] α 44, 64. τοῖς ἑκαϊοντάρχοις] α 121. τοῖς ἐπισκόποις] 

Ῥγϑτηΐι. καὶ ΧΙ, 44, ςό, 64) γ1, 74) 92, τού, 119, 123) 1349) 144, 

ι 8, 4216, 242, 243, 24:5 247. ΑΙ΄. Οεοτς: δῖαν. τοῖς ἐπισχόποις 
τῆς ϑυνάμεως] τοις ἔπι τῆς δυνάμεως ἐς καϊεςησε το. χαι τοῖς ἐπὶ τῆς 

δυνάμεως ἐς κατεφῆσε 82) τοῦ. καὶ ἐπὶ τῆς ϑυναμεως ἃ ὃς κα]εξησε 93. 
καὶ τοῖς ἐπισκόποις δυνώμεως (οπηρΙ. καὶ εἶπε τρὸς αὐτὲς] α προ; 

αὐΐες 44. ἔσωθεν] οπισϑεν (πιᾶγρ. εχ οοττ.) 11. ἔξωθεν Οοπιρί. 
Ὑπεοάογεῖ. 1. οἰ. ἔσωθεν τῶν σαδηρὼϑ]} ἐχίγα (ρία Οεοτρ. ϑίαν. 
Μοίᾳ. τῶν σαδηρὼν} τὴν σαδηρωϑ 11.  σαδηρὼθ] ἀσηρωϑ, 
οοἵτ. αἀδηρωϑ,11. - καὶ εἰσαγάγετε αὐΐην οπισϑεν οἰκου των ςρατιω- 
τῶν καὶ ϑανατωσατε αὐΐην ἐν ρομφαια καὶ μὴ ϑανατωσητε αὐΐην εν 
οἰχὼ Κυριου 19. -[- ελάεπ), ου!πὶ ξρατήγων ὕτῸ ςρατιώτων, τοϑ8. -[ καὶ 

εἰσαγαγετε αὐΐην ὀπίσωθεν (ἢ) οἰκου τῶν σατραπων" καὶ ϑαναΐωσατε 
αὐΐην ἐν ρομφαίᾳ, καὶ μὴ ϑανατωσητε αὐΐην ἐν οἰκῳ Κυριου 82. -ἰ- εᾶ- 
ἀεῖη, οὔτλ σρατηγὼν ρῖὸ σατρώπων, 93. ὃ εἰσπορευόμενος } ργξετηϊῖ. 
καὶ ΧΙ, 44. ςς, 64) 71) 74) τού, 120, 121) 123,. 124) α36, 24.) 246, 

447. (πρὶ. ΑΙεχ. (δι. Νίς. καὶ ἐγᾶι τας ὁ δυπορευομινος 19, 82. 

ἤς, ἤμπε ὁ, ιοϑ. καὶ τας ὁ εἰσπορευομένος 93. καὶ ὃς εἰσπορεύεται 
Αττη. ἘΔ. οδ εἰσπορεύονται ΟΘεογρ. Ργϑπηῖτι. καὶ ϑίαν, Μοίᾷβ. ὁ 
εἰσπορεύομενος---βομῷαίκ} ἐς ρίο βὶ φυῖς ἐργεάμην βοβ ἐπα, πιοῦς ππο- 

» Ι. 

{ 



ΚΕΦ. ΧΙ. 
16. φαΐ" ὅτι εἶπεν ὁ ἱερεὺς, Καὶ μὴ ἀποθάνη ἐν υἴχῳ Κυρίου. 
17. εἰσῆλϑον ὁδὸν εἰσόδε τῶν ὕτπων οἴχα τῇ βασιλέως, 

ϑήχην ἀναμέσον Κυρίου χαὶ ἀγαμέσον τοῦ βασιλέως καὶ ἀγαμέσον τῇ λᾶ 
18. Κυρίῳ" χαὶ ἀναμέσον τῷ βασιλέως χαὶ ἀναμέσον τῷ λα. 

ἫΝ Ε 
ἦτ" ᾿ 

ποτ Α ΣΤΟΝ 
ΝΘΘΙΞΕΙ -- 

οἶχον τ Βάαλ χαὶ χατέσπασαν αὐτὸν, 
ἄγαϑως" 

ἯΝ ξ ἯΝ Ν ’’ δὼ “ χαὶ τὸν Ῥασὶμ, χαὶ πτάντα τὸν λαὸν τῆς γῆς, 
135 τος 9 ὁδὸν ΄ " . Κὶ ΑΚ εἰσηλύον οὐῦν πσυλης τῶν ὐαραάτρεχοντων οἶχδ 
βασιλέων. 

ΒᾺΣΙΛΈΤΩΝ Δ. 

᾿ Καὶ ἐπέϑηχαν αὐτῇ χεῖρας, χαὶ 
χαὶ ἀπέθανεν ἐχεῖ, Καὶ διέϑετο Ἰωδχὲ δκα.. 

8, τοῦ εἶναι εἰς λαὸν τῷ 
Καὶ εἰσηλθϑὲε “ἂς ὃ λαὸς τῆς γῆς εἰς 

Ὡ»" Ν ἜΤ ,. 9. “Ὁ “. 5 5 “ . 3.ϑ»ᾳΑΜἉψ᾿ἑὦῸὦ ΄ χαι τὰ νυσιαςήρια αὺτϑ χαὶ τὰς εἰχόγας αὖτ συνέτριψαν ΝΌΟΝ ς. . » 9.» ἡ χαὶ τὸν Μαϑᾶν τὸν ἱερέα τοῦ Βάαλ ἀπέχτειναν χατὰ 
» ᾿ ες ε Ὰ 3 ΄ 3 19. ἔϑηχεν ὁ ἱερεὺς ἐπισχύπες εἰς τὸν οἶχον Κυρίου. 

πρόσωπον τῶν συσιαςηρίωγ" χαὶ 
ΟΝ Σ , : Καὶ ἔλαξε τοὺς ἑχατοντάρχες, χαὶ τὸν Χοῤῥὶ, 

χαὶ χατήγαγον τὸν βασιλέα ἐξ οἴκου Κυρίου" καὶ 
τ8 βασιλέως, χαὶ ἐχκάϑισαν αὐτὸν ἐπὶ ϑρόνγου τῶν 

Καὶ ἐχάρη πᾶς ὁ λαὸς τῆς γῆς, καὶ ἡ όλις ἡσύχασε" χαὶ τὴν Τ᾽οϑολίαν ἐϑανά- 
τωσαν ἐν ῥομφαίᾳ ἐν οἴχῳ τῇ βασιλέως. Ὑἱὸς ἑπ]ὰ ἐτῶν ᾿Ιωὰς ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτόν. 

“ως. 5» ε “Ὁ ΣΝ 5, “΄ ΟΞ Ν. --- ο 3 Ὁ σι. » Ρ ἘΝ ἔτει ἑξδόμῳ τῷ ἸἸὲ ἐξασίλευσεν Ιωας, χαὶ τεσσαράκοντα ἔτη ἐδασίλευδεν ἐν Ἱερδσαλὴμ, .,» “᾿ “ 5." ΕΝ ΄ ν᾿ ΕΣ » Ζ 2. Χαὶ ὁγομὰ τὴς μήτρος αὐτὰ Σαδιδ ἐκ τῆς Βηρσαξεέ. Καὶ ἐποίησεν Ἰωὰς τὸ εὐθὲς ἐνώχιον Κυ-. Ζ΄ ΄ ν εν ἃ 3. “ 3 ᾽ ες ΄ “τς-ς “᾿᾿ν"ὕὖ ΄ τ - 8: 6|8 σᾶσας τὰς ἡμέρας ἃς ἐφώτισεν αὐτὸν ᾿Ιωδχὲ ὁ ἱερεύς. Πλὴν τῶν ὑψηλῶν οὐ μετεςάϑησαν, νύτρου 

γιαίπν φίαήϊο δῖλν. Οἷἶτος. ὀπίσω αὐτῆς] εν ρομφαιᾳ 44. ϑ9α- 
νώτῳ ϑανατωθήσεται] ἀποϑανειται 19), 82, 937) 1οβ. (ὐοπηρί. , 5α- 

(ἢ »άτω 02, 243) 244. ΑΙεχ. Ατη. τ. Αγπ). ἙἘά. ἐν ῥομφαίᾳ} κεν Ι, 
ό. 18, 247. 9) 43.» 82) 935 το8. Οοπλρὶ. βομφαιας 24ς. Βαθεῖ 
ἐν ἴῃ σμαγαέξ, πηΐποτε ΑἸθεχ. ἀπὸ ῥομφαίας Οεοζρ. δἷαν. οίᾳ. ὅτι 
εἶπεν ὅζς. δὰ ἤπ. σοπι.Ἷ αὶ 19, 82, 93.» τοϑ. Καὶ μὴ ἀποθάνη] μὴ 
και ἀποϑανῃ τ. α καὶ 246. Οομηρί. καὶ εἰ μὴ ὠπόϑανη, σαπὶ εἰ 

,., ἰμῖεγ πῆοοβ, ΑἸοχ. ἵνα μὴ ἀποϑάνη Οεοτς. ϑίαν. ΜΙοίαᾳ. 
ἡ ΧΝῚ. ἐπέϑηκαν αὐτῇ] ἐπεδαλον αὐτὴ το, 91, τοϑ. ΟομΡΙ. επε- 

δαλον ἐπ᾿ αὐτῃ 82. αὐτῇ χεῖρας} χεῖρα ἐπ᾿ αὐτὴν Ἀπη. 1. Ατγηι, 
ι ἘἙᾷ. ἄς, εἰ χεῖρας, Οεοτρ. δίαν. καὶ εἰσῆλθον] καὶ εἰσηγαγον 

αὐΐην το, 82, 93) 1το8. Οοπρί. “Ἐ μέϊα των εὐνεχων ς-ς, 243. και 
εἰσηλιεν ςό, 74, 92, τού, 120, 121) 134) 144) 236, 242, 24ς, “46. 
χοι εἰσηλδὲ μετὰ τῶν εὐνγεχὼν 64, τῖ9, 1ς8, ΑΙά, ἢς, πἰῆ εἰσηλ- 
9αν, 71. ἔς, ἤπθ καὶ, 244. καὶ εἰσῆλθε μετὰ τὸν εὐνεχον 247. καὶ 
εἰσηλθϑαν ΑἸεκ. ργασπηῖττ, καὶ ἐξήγαγον αὐτὴν οἱ εὐνῆχοι θῖν. ὁδὸν 
εἰσόδε} ὁδοὺ εἰσόδε τ9. εἰς ὁδὸν ὁδοῦ (6) 93. Ὑτ. 245. ἐν ὁδῷ εἰσ- 
ὅδε ϑῖαν. τῶν ἵππων] τῶν ἐππεων 71. οἴκου τῷ βασιλίως] ρὑτα- 
Ταὶττ. τὰ 19. αὶ οἰκου 74. καὶ ἀπέϑανεν] καὶ εϑανατωσαν αὐΐην 10» 

93, 108. Οογαρὶ. καὶ εἐϑανατωσαν αὐἷον 82. , καὶ 247. 
ΧΨΊῚΙ. ᾿Ιωδαὲ] -Ἐ ὁ ἱερεὺς 82, 93, το, Οοηηρ!. ὙΠεοάοτεῖ. Ὁ. 30. 

ἴῃ 4 κερ.} Ιωδαὲ διαθήκην] ΤΕ. 44. οναμέσον Ἰζυρίου---τοῦ 

λαξ 15] ἀναμεσον οἰχε Κυριξ καὶ τε βασιλεως καὶ τὰ λας 44. 
ἀναμέσ. τῷ βασιλ. 15] κα 93. ὙἸτβεοάοτει, 1. οἶξ. 
βασιλ. τ" -τῷ λαξ ἴῃ ἤπ. σοπη. καὶ τε λὰξ 71. τοῦ εἶναι δα. δά 
ἢἤη. ςοπι.} 1.8. τῇ εἶναι εἰς λαὸν] κα εἰς Ατπη. Ἑά. τῷ εἶναι αὐὖ- 
τὰς εἰς λαὸν 8ῖαν. Μοίᾳ. τῷ Κυρίῳ] του Κυριξ 44ς. Κυρίε ΤΉεο- 
ἄοτει. 1, οἷ. ὀ καὶ ὠναμέσον 4“ ---λαξ υἱτ.1 αὶ σπμπὶ ἰητεττηρά. ΧΙ, 19, 
445) 525) ςζ) τό, 64, 74, 82, 922.93, τού, τοϑ, 120, 121) 134) 144) 2306, 

242, 2435) 2445) 241, 246. 247. (οηΡ!. Α]ά. Ατπι. τ. Ασηι Ἐά. δ[αν. 

Οἴτορσ. πμιαῦεῖ τ δέ Οοάεχ ὅγγυ. Ῥαγιί, δἰ ἐμιεγ τορερη οἰ ρορμίμη, 
Ψψυϊρ. λαξ υἱκ.] -Ε τοῦ εἰναι εἰς λᾶον τῷ Κυριῳ 143. Οῖ. ΝΙς. 

ΧΥΤΙΙῚ. τῆς γῆς} α ΧΙ, 44, γ4, 927) τού, 120, 121» 134. 144) 
1ς8, 226, 242. (αἴ. Νῖο. εἰς οἶκον] εἰς τὸν οἰκὸν 44, 93, το. 

Οοιηρὶ. καὶ κα]έσπασαν] καὶ καδεσπασεν 11, ςό, 242, 246. συν- 
ἔτρυψαν} συνετριψεν τού, 436, 242. γαϑῶς] επιμελως το, 85, 

93) τοϑ. ΟΟμρὶ. »εἰπμίαίίπι Ἄττῃ. τ. Αιτη. ΚΔ. να] Ψαὶσ. Μα- 

ϑὰν] Μαγϑαν 11. Ναϑαν ΧΙ. Ματθαν 445. 55, ςό, 64, 71, 74» 
82, 92, 93» τού, τοϑ, 119, 120, 121, 1235 134) 1447 168, 236, 242, 
243, 247. ὈΟπΡ]. (τ. Νίο. Ματ]αν 24ς. Μαχὰν ΑΙεχ. Μαπαὰν 
Θεοῖς. τὸν ἱερέα] καὶ τοὺς ἱερέας Αττη. 1. τῷ Βααλ] κα τὰ 44. 
τῶν Βαλειμ 82. τῶν Βαάλειμ 93» 108. ἀπέκτειναν] ργατηϊ. καὶ 

82. κατὰ τρόσωπον] ὥρο τροσωπου 19, 82, 93, 1ο8. (ομηρὶ. 
τῶν ϑυσιαςηρίων] τα ϑυσιαςηριε (144. σοτγ. Δ εδά. π.} Αττῃ. τ. Αἴτῃ. 
Ἑὰ. καὶ ἔϑηκεν] καὶ κατερῆσεν αὐἷες το. καὶ κῶτεςησεν 82, 93. 

ο χοβ. Οὐρὶ. καὶ εϑεέτο 247. εἰς τὸν οἶκον] εν οἴκῳ 82, 93) 108. 
. Γοιηρ)!. ἐπὶ τὸν οἱχὸν 123. 
ο ΣΙ͂Σ. Καὶ ἔλαξε] -Ε Ιωδὰε ὁ ιερευς 82, 93. “Ἐ Ιωδαε το8. καὶ 

᾿ 

Ἃ 
. Κι 

νι» , “Ὁ 
Ἀαι ἀναμεσ. του 

ἐλαξον 151. καὶ τὸν Χοῤῥὶ] τὸν Χορρει 93. τῶν Χορῥὶ Οοπηρὶ. τὸν 
Χορὶ δῖαν. Οἴἶτορ. τὸν Χοῤῥὶ] τον Χορρεε ς ς, ςό, 119. Αἰεχ, τὸν Χὸρ- 
ρει 64, τῶι. ΑΙά. τὸν Χορειμ 71. τὸν Χορρειν 158. τὸν χορι 24ς. 

γοι. 11. 

τὸν Χορὶν Αττη. τ. ΑΥπι. Εά, τὲς Χαρὰμ Οεοῖρ. τὸν Χοῤῥὶμ ϑίαν. 
Μοίᾳ.. καὶ τὸν Ῥασὶμ] και Ρασιμ 44. καὶ τον Ρασσειμ ςς. (ο- 
ἄἀεχ ὅγγ. Ραγ. ΑἸεχ. καὶ τὸν Ῥασειμ τό, 71, 93, 110) 121. κα τοῦ. 
κι τὸν Ῥωσιμᾳ 123. καὶ τῶν Ῥασεὶμ Οοπηρ!. καὶ τὲς Ῥασὶμ ΟΘεογρ. 
κατήγαγον] κατήγαγε ΧΙ, 44, τό, 71, 74, 92, τοῦ, 1105 120.) 1219 
123) 1345) 1445.γ 2306, 242, 243, 244) 24ς, 246. Α]ά. (αἴ. Νίς. καὶ 
εἰσηλϑον] καὶ εἰσηλϑὲν 1Π|, 44. ς6, 74) 92, τού, 110) 120, 121) 1ῶ3» 
144.) τς8, 36,242, 246, 247. (αἴ. Νῖς. Απη. 1. Ἄγ. Εά, καὶ εἰση- 

γαγον αὐον το, 82, 93, τοϑ. Οοηηρΐ. ὁδὸν τούλης] ὁδὸν τῆς τύλης 
Οοπιρὶ. τῶν παρατρεχόντων] τῶν τρατρεχόντων (0) 154. 
ἐκάσισαν δες. δὰ ἔῃ. ςοπὶ.} κα 242. 
ΑΙεχ. αὐτὸν] μαρεῖ ἴπῖεσ ππποοβ ΑἸοχ, 
11, ςό, 64, 93» 119, 18, 246, 247. (πρὶ. 

ΧΧ. τῆς γῆς] κα 7γ4. -Ἡ ἐκείνης 8αν. Οἴξορ. 
τὸν Γοϑολιαν 242. ἐθανάτωσαν] ἐπαΐαξεν το, 85, τοϑ. (οι. 
επαταΐξᾶν 93. ἐν ῥομφα!ᾳ} ἐν φοματι ρομφαιας το. κα γι.. ἐν 
οἴκῳ] αὶ ἐν 74. εἰς τὸν οἰκοὸν 82. τᾷ βασιλέως] των βασιλεων εν ετει 
εδδομω το. τῶν βασιλεων. ἐν ετει εδδομω υἱξ υἱὸν (Ὡς) Ναμεσει βασι- 
λεύειν (Ώς) Ιωας, νιος Οχοζίιου 82. τῶν βασιλέων. εν ἔτει εδδομω Ιου 
υις Ναμεσσει. βασιλεὺς Ιωας νιος Οχοξίου. 93. τῶν βασιλεων 1οβ. 
Οοπιρὶ. -Ἐ καὶ ἐν τῷ ετει τῷ ογϑόῳ τῈ ἴξ τ υὴς Ναμεσσι βασιλεύει 
Ἰωᾶς υιος Οχοξιου. 110. 

ΧΧΙ. Ῥεείξ οοπηπιᾶ ἱπίερτυπι. ((. ἰηΐξ, σαρ. ἴε4.) το, τοϑ, 247. 
Υἱὸς} υἱος ὧν 82, 93. Υἱὸς δίς. δὰ ἢπ. σοη).} βασιλεὺς δὲ. ἥν Ἰοὼς 
ἐν ἑπ]ὰ ἔτεσιν ὅτε ἤρξατο βασιλεύειν δῖαν. Οἴτορ. ἑπΊ]ὰ ἐτῶν] ΤΥ. 
11, 64) ττ9, 1.8. ἐν τῷ βασιλ. αὐτόν] ὅτε ἤρξατο βασιλεύειν αν. 
Μοίᾳ. αὐτόν] , 1], ςό, 24,6. Βαθεῖ ἴῃ ομαγδέξ. πηΐποσο Αἰεχ, αὖ- 

καὶ 
ἐκάϑισαν] ἐκαϑισεν 74, τς8. 

ἐπὶ ϑρόνου] ἐπι τα ϑρονε «ὕ 2. 

τὴν Γοϑολίαν] 

Ὡς 

τῷ τη). τ. στη. Ἑά. 

Ι. Ἔν ἔτει ἐδϑόμῳ---ωὰς] αὶ οἴιπὶ ἱπιογπιοά, 82, 93. καὶ εν ἔτει 
τῷ ογδοῳ τοῦ Ἰήου τε νια Ναμεσσι βασιλενει Ιωας νιος Οχοζίιου υιος 
ἐτῶν επῆα ἐν τω βασιλευειν αὐῇον εν ετει εδδομῳ τα [ηξ ἐδασιλευσεν Ἰωας 
247. τῷ ἸΣ] -Ἐ υἱς Νάαμεσει το. ἴηου 44. τὸ ἴκ 64, γι, τ. 

του ἴηου 74, 92, τού, 1215 134) 1445) 242, 243. ΑἸά, ΑἸοχ. (αι. Νίς. 

ἱςξ νιε Ναμεέσσει τοϑ. κα 120. κα τῶ ΟοπρΙ. ἐξασίλευσεν 19] βα- 

σιλευες 19, 1το8. (οπηρ. Ἰωὰς]  νιος Οχοζίου, νιος ὧν ἐπα ἐτων 

Ιωας ἐν τω βασιλευειν αὐον 10, τοβ. καὶ τεσσαράκοντα  α καὶ 44. 

ἐδασίλευσεν 49] α 44. καὶ ὄνομα] ἣν δὲ ὄνομα αὐτοί. ὄνομα ἣν 

δίαν. Οἰἶος. ὄνομα δὲ δῖαν. Μοίᾳ. 
ξ 5) 56, 71) 74γ) 029. 939 τού, 120, 1215) 1347144) 1ς8, 226, 242, 243,1 

2445245, 246. ΑΙεχ. 8[4ν. Οἰἶγορ. Σεδιω 247). Σαυὰ Οεοτῥ. ἐκ 
τῆς Βηρσαξεέ] ἐκ γῆς Βηρσαξεε 11, ΧΙ, ςς, ςό, 71, 110, 121) 243, 244, 
24ς. εκ Βηρσαθεαι 93. (Ὀμπρὶ. α τῆς 1ο8, ἐκ Βερσαξέ ΟΘεοτᾳ. 

1, τὸ εὐϑὲς ἐνώπιον Κυρίου] τὸ δίκαιον Κυρίου Θεοτρ. ἐνώπιον Κυ- 

ρίου τὰ ἀρεςἃ 8Ιαν. Οἷτοσ. στᾶασας τὰς ἡμέρας ἃς ἐν πάσαις 

ταῖς ἡμέραις ἐν αἷς Οεογρ. δϑίαν. ὠμῆς ἀϊοεδως φεϊδμς Ψυϊνς. ἃς 

ἐφώτισεν] ἐφωτιζεν ταηίαπιὶ 82. 
Οὐομρὶ. ἐδίδαξεν πιᾶγρ. δῖαν. Οἷἶτορ. ἐφώτισεν αὐτὸν] ἀρεμὶ! δεπε 
Ψυΐϊξ. Ἰωδαὲ ὁ ἱερεὺς} Ἰωδαὶ ὁ βασιλεὺς ϑϑογ. ὁ ἑερεύ,) 44. ὁ ὁ6Ὁ 

11. οὐ μετεςάϑησαν] οὐκ απερησῶν τι 10) 82, 93, 1Ιο8. οὐκ 
ὠπέςησεν Οοηρὶ. οὐκ ὠπέρησαν ὙΠεοάοτεῖ. Ο. 39. ἴῃ 4 Εερ. 
80 

᾿ 
αι 

Σαξιὰ] Αξια Π, ΧΙ, 44) ζαλαξοὶν 

ἐφώτισεν] ἐφωτιζεν 19, 93, το. : ,); 

᾿ς 

Ψ“ 

“΄“ 

Ὑ Ὁ. 



ΒΑΣΙΛΈΙΩΝ Δ. 

ρὸ "9 Ζ 9 ρο ς ρὸ 

χαὶ ἐχεῖ ἔτι ὁ λαὸς ἐθυσίαζε, χαὶ ἐθυμίων ἐν τοῖς ὑψηλοῖς. 
-το ἐὸ , ΕῚ “, » ΄ 2 ΄ ΄ 5", 3 

Πᾶν τὸ ἀργύριον τῶν ἁγίων τὸ εἰσοδιαζόμενον ἐν τῷ οἴχῳ Κυρίου ἀργύριον συντιμήσεως, ἀνὴρ ἀρ- 
: ρο δνΝν» ΄΄ 2 δ 3 ρ᾿ 3 

γύριον λαξὼν συντιμήσεως, πᾶν ἀργύριον ὃ ἐὰν ἀναδῆ ἐπὶ χαρδίαν ἀνδρὸς ἐνεγχεῖν ἐν οἴκῳ Κυρία, 
Ξ “,,Ἦ ΜΝ " 3 ,Ἴ͵᾿ .»Φ 5. Ν ͵ γ ΜῈ ῶὼ 

Λαξέτωσαν ἑαυτοῖς οἱ ἱερεῖς ἀνὴρ ἀπὸ τῆς πράσεως αὖτϑ, χαὶ αὐτοὶ χρατήσασι τὸ βεδὲκ τῇ οἶχϑ. ς. 

ὃ , ΚΕΦ, χῇὶ. 
Καὶ εἶπεν ᾿Ιωᾶς “πρὸς τοὺς ἱερεῖ οὸς "τοὺς ἱερεῖς, 4. 

΄ Ν “οΞ,.,») μ. ν. 9 Ε ΞΕ " ν » ρ. » ᾿ 

- εἰς πάντα ἃ ἐὰν εὑρεθῇ ἐκεῖ βεδέχ. Καὶ ἐγεγήσϑη ἐν τῷ εἰχοςῳ χαὶ τρίτῳ ἔτει τῷ βασιλεῖ Ἰωὰς 6. 
." ““ Σ 59. 2 2 ἐν ε . 2 

οὐχ ἐχραταίωσαν οἱ ἱερεῖς τὸ βεδὲχ τῇ οἴχουι Καὶ ἐχάλεσεν Ἰωὰς ὁ βασιλεὺς ᾿Ιωδχὲ τὸν ἱερέα 7. 
ἰκὰ 

φ »ρ»“, - Ἢ δῷ ν ᾿ 

χαὶ τοὺς ἱερεῖς, χαὶ εἶπε πρὸς αὐτὰς, Τί ὅτι οὐκ ἐκχραταιδτε τὸ βεδὲχ τῇ οἴκου; χαὶ νῦν μὴ λά-. 

δητε ἀργύριον ἀπὸ τῶν πράσεων ὑμῶν, ὅτι εἰς τὸ βεδὲκ τ οἶχα δώσετε αὐτό. Καὶ συνεφώνησαν. 8. 

οἱ ἱερεῖς τοῦ μὴ λαξεῖν ἀργύριον πταρὰ τῇ λα, χαὶ τοῦ μὴ ἐνισχῦσαι τὸ βεδὲχ τῇ οἴκου. Καὶ ο. 
ἔλαξεν ᾿Ιωδχὲ ὁ ἱερεὺς χιξωτὸν μίαν, χαὶ ἔτρησε τρώγλην ἐπὶ τῆς σανίδος αὐτῆς, χαὶ ἔδωχεν αὐ- 

τὴν ππαρὰ ἀμμαζειξὶ ἐν τῷ οἴχῳ ἀνδρὸς οἴκου Κυρίου" χαὶ ἔδωχαν οἱ ἱερεῖς οἱ φυλάσσοντες τὸν 
ρο ϑ ,᾽ ͵ 3 9 [2 Ψ [ ,Ἧμτ2ονΝ ᾿ 

ςαϑμὸν τοᾶν τὸ ἀργύριον τὸ εὑρεϑὲν ἐν οἴκῳ Κυρίου. Καὶ ἐγένετο ὡς εἶδον ὅτι «πολὺ τὸ ἀργύ- 
3 Ιἰϑὲ ἰϑυὲ 23 ἢ ς νι ἰφὰὲ ΄ Ν ες Ν ε ’΄ Ν» - 

οίον ἐν τῇ κιξδωτῷ, καὶ ἀνέδη ὁ γραμματεὺς τὸ βασιλέως χαὶ ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας, καὶ ἐσφιγξαν χαὶ 
3 ΄ ε᾿ 2 2 Μ ε 

ἠρίϑμησαν τὸ ἀργύριον τὸ εὑρεϑὲν ἐν οἴκῳ Κυρίου. Καὶ ἐδωχαν τὸ ἀργύριον τὸ ἑτοιμασϑὲν ἐπὶ 

ἐκεῖ ἄς. δά ἤη. ςοπ..}  τοόὄ. καὶ ἐκεῖ ΚΖ] α τὸ, 82, τοϑ. καὶ ετὶ 
24ς. Απῇ. 1. Απῃ. Εά4. α χαὶ ἐκεῖ Οοπηρὶ. ὙΒβεοάοτεῖ. 1, οἷς. ἔτι 
ὃ λαὸς] ὃ λαος ετὶ ςξ) 244. ὁ λαὸς] α ῖς ΟΘεογρ. ϑῖαν. Οἴτορ. 
ἐθυσίαζε] εϑυσιασαν 11. εϑυσιαζων το. εϑνυσιαζον 93, τοϑ. (οπηρί. 
᾿Ὑμεοάοτεῖ. 1. οἶς. εϑυσιασε 247. ἐϑυμία δϊαν. Οἷἶτορ. καὶ ἐϑυ- 
μίων] καὶ ἰϑυμία Απη. τ. Απη. ΕΔ, καὶ ἐϑυμία ὁ λαὸς Οεογρ. καὶ 
ἐϑυσίαζεν ὁ λαὸς δῖαν. Οἶτοξ. ἐν τοῖς ὑψηλοῖς] ἐν τοῖς μετεωροις 19, 
82, 93, τοϑ. Οοπιρὶ. ὙΓΒεοάοτεῖ. 1. οἶϊ, λα 44. ἐπὶ ὑψηλῶν Οοτρ. 

ΙΝ. πρὸς τὲς ἱερεῖς] τοῖς ιερευσι 82, 93, 1ο8. Οοπιρί. Πᾶν τὸ 
ἀργύριον) α το 247. 
ἐν τῷ οἴκῳ] α τῷ ΧΙ, 445 74, τού, τοϑ, 123, 1349 144,436, 242, 54. 
247. Οοπιρὶ. Αἱοχ. (ας. Νίο. οἰκα 93. ργύριον---συντιμήσεως 45} 
ἐλργύριον τταρερχομένου ἀνδρὸς, (τταρεχομένον ἀνὴρ 111.) ψήφῳ ψυχῶν 
συντιμήσεως [ἀνὴρ] ΑἸεχ. ἀργύριον συντιμήσεως ὥνδρὸς δῖαν. Οἴἶτορ. 
ἀργύριον συντιμήσεως} ἀργύριον συναντιμήσεως ςς: συντιμήσεως τ" 
-- συντιμήσεως 29] συνιμησεως ανδρος ἀργυριον συντιμήσεως ψυχων 
19, 82, 93, 108. Οοιηρί. ὙΓΒεοάογει. Ω. 40. ἱπ 4 ερ. παρερχομενον, 

ἀνὴρ ψηφῳ τυχὼν συνιμησεως 24). ἀνὴρ---συντιμήσεως 25} αὶ οὐπὶ 
ἰηϊοιτηοά, 1 ς8. ἀργύριον λαξὼν συντιμήσεως} αὶ ΧΙ, ς2, 71) 74) 

τού, 119, 120, 1219), 134) 236, 243,)24.ζ-.-. στοῶν ἀργύριον] ργαπηϊῖ, 
καὶ δῖαν. Οἴτορ. πᾶν ἀργύριον--αναδῇ] ὠνὴρ ἃ γύριον ὃ ἐὼν ὠνα- 

(ἢ 247. ὃ ἐὰν] ὃ ἄν 244. Οοτηρί.,. ἀναξῇῃ} λαζῃ 11,74. Οοάεχ 
ϑυζ. Ῥαγῖ. ὠνδρὸς} ανϑρωπε 19, 82, 93, 108. Οοπηρί. ἐνεγκεῖν] 
του εἰσενεγκεῖν 19, 82, 93» 108. ΟΟπηρ. ἐν οἴκῳ Κυρίου] εἰς οικον 
Κυρίου 19, 82, 93. ΟΟἴρί. κα ἐν 74. 

Ὑ. Λαδέτωσαν] καὶ λαξέτωσαν αὐτὸ ϑῖαν. Οἷἶτορ. ἑαντοῖς] 
αὑτοῖς ΑἰΙεχ. οἱ ἱερεῖς] α οἱ 242. ὦνὴρ] -ἰ- ἕκαςος Ατγπη. τ. Α,Ω,. 
Ἐά. καὶ ἀνὴρ ϑῖαν. Οἴἶτορς. - ἀπὸ τῆς] α τῆς 158. ἐπι τῆς 246. 
πράσεως αὐτῷ] τραξεως αὐΐων 111. τρασεως αὐἴων ΧῚ, το, 64. 74; 
93) 1ού, 119, 120) 121) 123) 134) 1445) 158, “106, 242, 243, 247. 

Οοάεχ ὅγγ. Ῥαγζ, Οοπηρὶ. Α]4, (δι. Νὶο. ταραβασεως ανΐων ςς. 
καὶ αὐτοὶ---τῷ οἴχΕ] εἰ ἑηβαιγεα! δεάεξ δῖαν. κραϊήσεσι] κραταιω- 

σάσι 10, 93) τοβ, 24ς. Οοπρὶ. ὙΠεοάοτεῖ. ἰος. οἶς, κραΐαιεσι 82. 
κρατήσωσιν ΑΙεχκ. τὸ βεδὲκ} τὸ βεδδεκ 74. τὰ βεδὲκ 123,18. 
Αἰεχ. τὸ βεδὲκ τῷ οἶκε] ϑλάσις τοῦτ. δῖδν, Οἷἶτορ, ῥηγμῶ τηᾶγς. 
8]αν. Μοίᾳ.ψ. τὰ οἰκου] α ΧΙ, 44) ζ2, 74) τού, 120, 1212 134) 144) 
236, 242, 24ς. -Ἐ Κυριου 82, 93, τοϑ. (πρὶ. Αγη. τ. Ατ. Εα. 

μδθεῖ Ὁ χε Οοάεχ ϑὅγγ. Ῥαγίῖ, οἴκου Κυρίου ΤΠοούογεῖ, 1. οἷϊ, εἰς 

τπαντα] κα εἰς 71. δ ἐὰν εὐρεϑῃ} ὃ ἐᾶν εὑρεϑ 24ς. ἅ ἂν εὐρεϑὴ 
Οοπηρί. ἐκεῖ βεδές} τεϑλασμένον τοῦ βεδὲκ ἱκεῖ (ἔπρεῖ τῷ βεδὲκ τὰ 
Ρυπέϊα, εἴ ἴῃ πηᾶγρ. γοδ  βεαιῖο, ἐηβαμγαιο) δῖαν. Οἴτορ. 

ΨΊ. Καὶ ἐγενήθη] καὶ ἐγένετο 19, 930 τοϑ. ΟΟπιρί. α ἐγενηϑὴ 44. 
καὶ τρίτῳ] ΧΙ, , καὶ 44. ϑίαν. Οἴτορ. τρίτῳ ἔτει] τέταρτω ετει 

93: τῷ βασιλεῖ] του βασιλεως 19, 82) 93, 1τοϑ. ΟΟπρ]. Αττη. 1. 
Απη. Ἑά. Οεογρ. δίδν. τῆς βασιλειας 44. οὐκ ἐκραταίωσαν] οὐκ 
ἐκρατησᾶν 44- Ῥγρτηῖτ, καὶ σθοῦρ. τὸ βεδὲκ] τῆς ἐπισχενης ςς. 
ΠΆΤΕΡ. τῷ βεδὲκ ὅ5. τῇ οἶκε]  Κυρίς Αγ. τ. Ασην. Ἑά. ᾿ 

ΝΙΙ. Ἰωὰς ὁ βασιλεὺς} ὁ βασιλευς Ιωας ΧΙ, ςς, 93, τοῦ, τοϑ, 
123, 134, 236, 24ς. Οοτηρ]. Αἰεχ. Οδὲ. Νὶς. αἴωας 120. ΑἸά. Ἶω- 
δαὶ] ῥγαιτιϊῖ. τὸν 93, 246. (μηρί. Ἰωδὰ Οεογρ. 
καὶ τὸς τρεσθυτέρες δίαν. Οἴἶτορ. 
τοῦτο ὅτι δῖαν. Οἰἶγορ. 

Ἁ Λε .“ 
καὶ τες ἱερεῖς} 

οὐχ ἐκραταιδτε] ἐχραΐαιατο τ9. οὐ κβα- 

τὸ εἰσοδιαζόμενον) τὸ εἰσπορενομενον 134. οοττ. 
ο΄ κς τὸν βεδὲκ 24ς. ἐπ τεραγαιίομεπε τραΥρ. δῖαν. Οἰἶγορ. 

ΕῈ Κυρις πη. χα. Αση). Ἐά. 

ζω 

ΤΙ ὁτ|] τί ἐγιν ὅτι Οϑοῦρ. τί 

ταικτε 71, το8, ττο. (οτηρ!. ργϑπηῖτ. ὑμεῖς τὰ κα Οὐάδχ ϑγγ. Ῥαγιζ, 
πο ἰηβαιγαβὶς ϑιαν. Ἐχραταιᾶτε] κραΐαιετε ὅ4, 93. εκραΐαιεται 
242. εκραταιωσαἶαι 24ς. τὸ βεδὲκ 15] τὸ βεϑὲκ ς Οοάϊςε5 ϑετρὶϊ. 
τὸ βεδὲκ τῇ οἴκε] δεάεξ ουτα ρυπ!5 (οἴ ΠΠρΓΔ) εἴ ἴῃ πιᾶγρ. Τεέαπι δῖαν. 
Οἴἶτορ. τῇ οἴκε 1] -Ἐ Κυρίου ΑΥπι. 1. δἰϊψαε οπτπε. ὀ τοῦ οἷ- 
κου τ᾿ --ττὸῷ οἴκου 49] α αἰτεγιῖγ. ουτὴ ἱπίογιηεα, 226, 242. μὴ λά- 

δητε] μη λαδη 44. μηκέτι λάξητε Ατη). 1. Αγ. Εἀ, ϑ8ϊδν. Οἴτορ. 
λάβητε] λαβετε (134. οοτγ.}) 158. ΑἸΙεχ. λαξεται 24ς. 
τὸ ἀργύριον 44) 247. (ΟΠΙΡΙ. ἀπὸ τῶν τορώσεων] ργβετηϊεῖ. τὸ 247. 
ὅτι εἰς τὸ βεδὲκ] ἀλλ᾽ εἰς τὸ βεδὲκ Αττη. 1. Ατπι. Ἐά. εἰς τὸ βεδὲκ] 

τὰ οἶκε 29} 
᾿ δώσετε αὐτό) δωσετε αὐἷον γ4, τοῦ, 

134, Φ16. ΑἸά. δώσεται αὐτῶ (6) 24ς. 
ΨΙΠ. παρὼ τῇ λαξ] απὸ τὸν λαου 44. -ἰ- εἰς πιαρασκευὴν τῷ 

βεδὲκ τὰ οἴκου ϑ8ϊαν. Οἶτορ. καὶ τῷ ὅς. δὰ ἔπ. ςοπὶ.} , δίαν. 
Οἴἶτορ. τῇ μὴ ἐνισχῦσαι] τὸ ἐνισχυσαι 19, 93, 119. κα μὴ 64, 
82, τοϑ. ΑἸά. τὸ μὴ ενισχυσαᾶι 71. 

τῷ οἴκου] -[- Κυριον 82,93. ΡοΙξ οἱκα τερεῖϊξ καὶ νυν μη λάξητε αργυ- 

ριον ἀπὸ των τρασεων ὑμῶν" οτι εἰς τὸ βεδὲκ τα δίκα δωσετε αὖον. τοῦ. 
ΙΧ. ὁ ἱερεὺς} κα 44. κιξωτὸν μίαν] ἀγεαπι ππαμ ϑγγζ, Βατ- Ἡοῦγ. 

ἔτρησε---σανίδος αὐτῆς] ἐποιῆσεν εν ἀντ ὁπὴν μιν το, 82, τοϑ. ΟΟπηρὶ. 

ἐποιησαν ἐν αὐτὴ χιδωτον μιᾶν 93. ἐπὶ τῆς σανίδος] ἐν τῇ τρωγλῇ 
11,111. ἐν τῇ σανίδι ΑΙεχ. ἐπ αὔέεγε ϑγγ. Βαι- Ηςδγ. καὶ ἔϑωχεν 

αὐτὴν] καὶ εϑηκεν αὐΐην το, 82, 93, 1οϑ. Ο(οπιρὶ. παρὰ ὠμμα- 

ζειδ}} τταρα το ϑυσιαςηριον το, 82, 93, 1ο8. Οοπιρί. τῷ ῥαὼμ μα- 
ζιδὶ (ῃο) γι. παρὰ ἀμμαζειξὶ---οἴκου Κυρίου] ἡκχία ρατίοπι αἰ!ατὶς 
οονιἰηὶ Αστιν. τ. Ασπι. ΕΔ, ἠμχία αἱίαγε σα ἀεχίογατι τηρτεάἰοαίέμσι ἐπ 
εἴοννμ Τοπεϊπὶ δ'αν. ἀμμαζειξ!] ἐαμειδειν Π. ἀμμαζειδη ΧΙ, 
ὅ4, το, τ21,24ς. ἀμαζέδι 44. ἀμμαζίιξην ςς. ιαμειξει ςό, 446. 
αμαξικην τς8. ἀμμαζεσειξη (πιᾶτρ. το ϑυσιωςηριον τὸ εν δεξιᾳ) 243. 
ἀμμαζεειδη 244. ἀμμαξζιδιν 247. ᾿Αμμασδὴ ΑΙεχ. ᾿Αμαφεϊδὶ 
(δι. Νίς. ἐν τῷ οἴκῳ--- Κυρίου] ἐν δεξια εἰσπορευομένων εν οἰκω Κν- 
ρι5 τῷ. ἔς, πἰΠ εἰς οἰκον, 84, 93» 1ο8. ἐν δεξιὰ εἰσπορευομένων ἀνδρῶν 
εἰς οἶκον Κυρίου (οπηρὶ. οἴκε Κυρία] οἰκῳ Κυριξ 11, ςς. καὶ ἔδω- 

ἀργύριον] ; 

τὸ βεδὲκ} το βδελυγμα 11.᾿ 

10. 

11. 

} [8] 
ΤΥ ΣΝ 

“λ, 42 

καν] καὶ εδιδὲν 19. καὶ εδιδὲν ἔκεε 82, τοϑ. Οοπιρί. καὶ εδιδου ὁκέε. 
93. οἱ ἱερεῖς} -ἰ ἐκεί 19. ὁ μέρευς 93. οἱ φυλάσσοντες] α οἱ τοβ, 
τὸν καϑμὸν] τὰ τροϑυρα τ, 82, 93, 1ο8. Οοπ!ρ!. τὸ τροϑυρον 243. 
τοᾶτρ. τὴν ϑύραν Απη. 1. Αγ. ΕΔ. δῖαν. Μοίᾳ. τὸν ςαϑμὸν δίς. 
δὰ ἢπ. οοπι.] τὸν ὠριϑμὸν πάντος τὰ ἀργνρίου ὃ εὐρέϑη ἐν οἴκῳ Κυρίου 
Οεοτρ. δίαν. Οἴἶγορ. τὸ εὐρεϑὲν] το εἰσφερομενον το, 82, 93» 108. 
Οοπιρὶ. εἰσκομιζόμενον ϑῖαν. Μοίᾳ.ἁ ἐν οἴκῳ Κυρίε] εἰς οἰκον Κυ- 
ριου 19. λ ἕν 74. εἰς τὸν οἰχὸν Κυριου 82) 93, το8. (ΟΡ. -Ἐ Κυ- 
βίῳ ἱπῖεγ ὕῃςοβ ΑἸεχ. 

Χ. Ῥεεῖξ ςοπι. ἱπίερτ. 71. ὡς εἶδον] ὡς εἰδὲν ΠῚ, τς. ὡς εδὲν 
αὐΐον 111. ὡς τιδὸν4ς. - αὐτοὶ ΑἸεκ. ὅτι τοολὺ] οτι σαν 74. 

 ἐρὶ Ασπὶ. τ. Αστη. Εά. Θεοῦ. ὃ τυολὺ ἐςὶ ϑίλν. Οἴἶτορ. ἐν τῇ 

κιβωτῷ} ργβευλῖτί. τὸ ς τ» 93- ΟοΏρΙ. -ἰ ἐκεῖ πῇ. 1. στην. Εάὰ. 
καὶ ἀνέδη} α καὶ 93» 108. (πρὶ. Ατπι. τ. Ασπ.. Ἐὰ, ὁ μέγας] 

Ἔ καὶ ο, ἀργυροποι ςς. -ἴ καὶ οἱ ἀργυριοκόποι ΑἸά. καὶ ἔσφιγξαν) 
α ἴον, 74) 84, 935) 1ο8. Ατη). τ. Ατηι. Εἀ. καὶ ἐκάλυψαν 81.ν. τὸ 
3 “ ἀργύριον 4] λ 24ς. ! 

ΧΙ, Καὶ ἔϑωκαν] καὶ ἐδωχε 11. τὸ ἀργύριον] κα το 144. τὸ 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ. 
κεὺ. ΧΗ. 

ρ ’ Ν» ἰ δι 9 ΡΦ χείρας πποιδντων τὰ ἔργα τῶν ἐπισχοπῶν οἴχε Κυρίε, 
ρο 3 ρὸ ρῶ 9 12. τοῖς οἰκοδόμοις τοῖς “ποιοῦσιν ἐν οἴχῳ Κυρίου, Καὶ το 

ρ ’ Ϊά Ξ: » φω τῷ χτήσασϑαι ξύλα χαὶ λίϑους λατομητὸς τῷ 
9 ᾽ὔ ΣΝ Ν, "» ν᾿" »Φ »“, ᾿ ἐξωδιάσϑη ἐπὶ τὸν οἶχον τῷ χραταιῶσαι. 

χαὶ ἐξέδοσαν τοῖς τέχτοσι τῶν ξύλων, χαὶ «αἴ2Ξοσν 
ἴς τειχιςαῖς καὶ τοῖς λατόμοις τῶν. λίϑων 

χατασχεῖν τὸ βεδὲκ. οἴχε Κυρίου, εἰς πσάντα ὅσα 
Πλὴν οὐ πασοιηϑήσονται οἴχῳ Κυρία ϑύραι ἀργυραῖ,. 

ἧλοι, φιάλαι, χαὶ σάλπιγίες, πτᾶν σκεῦος χρυσδν χαὶ σχεῦος ἄργυρϑν, ἐχ τοῦ ἀργυρίου τῷ εἰσ-- τοί! 
ἐνεχϑέντος ἐν. οἴχῳ Κυρίου, Ὅτι τοῖς πποιᾶσι τὰ ἔργα δώσεσιν αὐτό: χαὶ ἐκραταίωσαν ἐν αὐτῷ 
τὸν οἶκον Κυρίου. Καὶ ἐκ ἐξελογίζοντο τὲς ἄγδρας οἷς ἐδίδαν τὸ ἀργύριον ἐπὶ χεῖρας αὐτῶν δδ- 
γα! τοῖς “σοιδσι τὰ ἔργα, ὅτι ἐν πτίςει αὐτῶν ποιᾶσιν. ᾿Αργύριον “περὶ ἁμαρτίας, καὶ ἀργύριον. 

13. 

14 
15 

ι6. 

17. 

18. 

Ν ΄ 

σερι πλημμελείας, 

βασιλεὺς Συρίας, καὶ ἐπολέμησεν. ἐπὶ Γεν, 
πρόσωπον αὐτῇ ἀναξῆναι ἐπὶ Ἱερεσαλήμ.. Κα 
ε Ζ ᾿Ξ ἽΝ ν 9 Ν Ν ἥγιασεν Ιωσαφατ χαὶ Ἰωρὰμ χαὶ 

ὅ. τί εἰσηνέχϑη ἐν, οἴχῳ Κυρίου, τοῖς ἱερεῦσιν ἐγένετο, Τότε ἀνξξη ᾿Αζαὴλ. 
χαὶ ππροχατελάξετο αὐτήν" χαὶ ἔταξεν ᾿Αζχὴλ τὸ 
αἱ ἔλαξεν ᾿Ιωὰς βασιλεὺς Ἰόδα πάντα τὰ ἅγια ὅσα 

᾿Οχοζίας οἱ πατέρες αὐτῇ χαὶ βασιλεῖς ᾿Ιόδα, χαὶ τὰ ἅγια 8 ᾿Ὁ χαὶ “τῶν Ν ΄ Ν ε ϑὲ 3 9 ρ Ἅ, 7΄ Ν, Ἅ7 φ᾿ 7 ΄ς αὐτᾶ, ἂν τὸ χρυσίον τὸ εὑρεϑὲν ἐν ϑησαυροῖς οἴχου Κυρίου χαὶ οἴχου τᾶ βασιλέως, καὶ. 9. 4“ “δ Ν ρῸ ΄ Ν ’ . 3 ᾽ὔ ΄Ν ͵7 9 ἀπέςείλε τῷ Αζαὴλ βασιλεῖ Συρίας, χαὶ ἀνέξη ἀπὸ Ἱερασαλήμ. Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λύγων ᾿Ιωᾶς: Ν ΄ Ψ 3 ’ 2 ὅ5Χ [ω͵ 
΄ ἴω ς ἴω] ρ χα! πᾶγτα ὅσα ἐποίησεν, οὐχ ἰδὲ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιξλίῳ λόγων «τῶν ἡμερῶν τοῖς βασι- 

ἀργύρ. τὸ ἑτοιμ.1 αὐῇο 85, τοϑ. Οοταρί. αὐτῶ (Πο) 93. 
μασϑὲν]) το ἡτοιμασϑὲεν ΧΙ. κα 19. 

Ἄγ. Ἐά, Οδογρ. ϑἷαν. 
οἴκε Κυρίε δίδν. 

Οὐοπρὶ. Αἰεχ. 

κ» 

τὸ ἔτοι- 
.Ἃ οῷ Ε) “Ὃ 
ἔπι χεῖρας] εἰς χεῖρας Αττῃ. 1. 

Φ. Ν) ’᾽ “ 3.» 4 τοοιδνίων---οἴκου Κυριε]} ποιξιΐων ἐπὶ σκεύη 
“ ν . τοοιέντων τὰ ἔργα ] ργαετηϊττ. τῶν 19, 93, 108, 122. 

τῶν ἔπισκοιτῶν] τῶν ἐπι σκεύων 1Π,| τοό, 129. τῶν 
- ἐπισκενῶν (Ή6) ΧΙ, 44, 64, 71. 74) 123».134) 1445).236, 242, 243, 244, 

24ς, 246, 247. ΑἸά, (τ. Νίο. τῶν ἐπισκεῶν ᾿ι19ρ. καὶ ἐξέδοσαν] 
καὶ ἐξωδιωασαν αὖῖο το, 82, 93, τοϑ. (οπιρί. καὶ εξεδωκαν 44. και 
εδοξασαν141. καὶ ἐξέδοσαν ὅτο. δὰ βῃη. σοῃ).] α 236, 242. 
τέκτοσι] τοις τεχίωσι 19» 134. - καὶ τοῖς οἰκοδόμοις] εἰ παάϊβεαπείδας 
ϑγγ. Βαι- εῦγσ. τοῖς ποιῶσιν] - ἐργον τ0, 82, 93, τοϑ. (οωρὶ. 

ΧΙ]. «τοῖς τειχιςαῖς] τοις λαξεύϊαις το, 82, 93, τοΒ. τοις τεχνι- 
ταις 44. καὶ τοῖς λαϊόμοις) καὶ τοις οἰκοδόμοις το, 82, 939 τοβ. 
(πρὶ. «α τοῖς 44. Ργδτηϊῖ. καὶ τοῖς τεχνήαις ς2, 74) 92, τού, τ20, 

μ..) 

τοῖς 

123») 1347 1447 236, 242, 243, 244. ΑἸΙά. ΑΙεχ. (δῖ. Νῖς. ῬΓΘπλῖ., 
καὶ τοῖς τεχνηϊαις 24). τῶν λίϑων] - καὶ τοῖς ξυςοις τῶν λιϑων 
19, 82. καὶ τοῖς ξυγαις των λιϑὼν 93, τοϑ. ΟΟΠΊΡΙ. α τῶν 247. 
τοῦ κἰήσασϑαι} τὰ χίισασϑαι τοῦ. ξύλα καὶ λίϑες λατομητὲς] 
λιϑες λελαϊομημενας καὶ ξυλα 19. 85, 93. (ομρί. ἥἢς, οἴπὶ λελατο- 
μενες Ῥτὸ λελαομημενες, ο8., τῷ καΐασχεῖν] τα κραϊαιωσαι 10, 
82, 93ν 1ο8. ΟΟΙΠΡ]. λα τε 247. τὸ βεδὲκ] τω βεδὲκ 93. τον βε- 
δεκ τς8, ΑἸεχ. οἴκου Κυρίς] ργαεπιίττ, τῷ το, 64, 82, 93) 1οϑ, 247. 
ΟομιρΙ. εἰς παντα] καὶ εἰς τάϊϊα Θεορ. εἰς τάΐα διε. δὰ 
ἤπ. οοτλ.] καὶ ἐξωδιασεν εἰς παν το ἀαναλωμῶ τῈ οἰκᾷ τὰ κραϊαιωσαι 
αὐΐον 19, τοϑ8. ον, πἰῆ ἐξωδιασαν, 82, 9,. ἐξωδιάσϑη] εξοδιασϑη 
64, τοό. ἐξοδιάσειταν (ῃς) 24ς. ἐπὶ τὸν οἶκον] εἰς τον οἶκον Κυριε 
245. τῇ κραταιῶσαι] -ἰ- αὐῇον 123. ΟὐοἴΩρὶ. τα κραταιως ποιῆσαι 
τῶ οἰκω Κυριξ 24ς. «Ὁ, Τ᾿ 

ΧΙ. Πλὴν οὐ] τλὴν ὅτοι Οαϊ. Νῖς. 

Ἁ ΟὨΠῚ ἰητεγπιεά, Ζ4ς, οὐ ποιηϑήσονται] οὐ ποιηϑησέαι 11, 247. 
ΑΙεχ. οὐ ποιηϑήσονται---ργυραῖ } ἐκ τῇ οἰκε τῇ ἀργυρίου τὰ εἰσ- 
ἐνεχϑενος εἰς οἰκου Κυριξ οὐκ ἐγένετο προϑυρα ἀργυρὰ το. ἔς, ἤπε τὰ 
οἰκου, 82, 93ν 108. οἴκῳ Κυρίου] οἰκου Κυριου 1171. τῳ οἴκῳ Κυρις 

64. ΑἸά. οἰκω Θεὲξ 144. 436, 242, 246. (δῖ, Νίο. ῥγϑεπηῖττ, ἐν 247. 

ϑύραι ἀργυραῖ} πυλαι αργυραι 74. ἦλοι]κ 24... καὶ σάλπιγ- 

γες} α 19. α καὶ 82, 93, 1ο8. Οοπιρὶ. καὶ αὐ σαλπιγίες 54ς. ΠΒδ- 
θεῖ καὶ δ --- Ὁοάεχ ϑυζγ. Ῥαγῖ, τᾶν σκεῦος---ὠργυρϑν] μῆτε 

πάντα σκεύη χρυσὰ καὶ σκεύη ἀργυρᾶ ϑ8ϊΑν. ἔς, ἤης μήτε, Θεόν. 

πᾶν σκεῦος χρυσδν] καὶ σχευος χρυσὲν 123. καὶ σκεῦος] καὶ πᾶν 
σκενος 243. καὶ σκεῦος ἀργυρᾶν] ἢ ἀργυρᾶν 19, 82, 93, το8. ΟΟΠΌΡΙ. 
λ ὄχευος 44. κᾶν πᾶν ἀργυρῶν 71. ἐκ τῷ ἀργυρίᾳ δίς. δὰ ἤη. 
«οπι.] 19», 82) 93, 108. ἐν οἴκῳ] εἰς οἰκον 123. Οοπιρ. ὁ 
ΧΙΝ. Ὅτι τοῖς] καὶ τοις 82. ϑώσεσιν) ἐδωκαν 71, 82, 93,) το8, 

Οοπηρὶ. δώσωσιν 8ϊαν. Οὗτος. δοϑήσεται 85ϊΑν. Μοίῃ. αὐτό] 
αὐτὰ ΧΙ, 445) 745) 92, τού, 120, 123) 134) 144) 226, 242. ΑΙά. (δῖ. 

Πλὴν οὐ--- Κυρίου ι] 

οἷς ἐδίδεν--- χεῖρας αὐτῶν] ὧν χερσὶν ἐδίδεν τὸ ἀργύριον ΑΥγη. 1. ΑΥΠΊ. 
Ἐ4. ἐδίδαν τὸ ἀργύριον] ἐδιδον ἀργυριον 111. ἐπὶ χεῖρας αὐτῶν] 
ἐν χερσὶν Οεοτρ. εἰς χεῖρας 8᾽1Δν. τὰ ἔργα] -Ἑ αὐὔων γ1, γ4. το 
ἐργον 93» το8. (οιηρί. Ατπ]. τ. Αὐπη. ΕἘά, ὅτι ἐν---τσοιῶσιν] ὅτι 
πιςῶς ἔποίαν ϑἷδαν. αὐτῶν 25} αυτοι 82. 93, τοϑ. Οὐοπιρὶ. α Αἴπι. τ. 
Απῇ. ἘΔ. θοῦ. ποιξσιν] α 64. εποιὰὲν 82, 93, τοβ. (ούρρὶ. 
Ἀπ. τ. Δι. Εα. 

ΧΥῚ. ᾿Αργύριον 15} ἀργύριον δὲ 8295 93, τοϑ. Οοτηρὶ. ῬγαΠηΪΕ.. 
καὶ ΑἸ. ι, Ασῃῃ. Εά, Οδογρ. δ[αν. Οἰος. περὶ ὥμαρτίας περὶ 

πλημμελίας Οοτηρ!. περὶ ομαρτιῶν Αττη. τ. Ατπ). Εά. καὶ ὧρ- 
γύριον] α ἀργύριον 44. Ατπι. 1. Α΄. Εά, Μαθεῖ «ἀργύριον ἱπ ομιαγαί.. 
ταΐπογε ΑἸεχ. καὶ ἀργύριον---εἰσηνέχϑη] Παθεῖ {10 κχς (ἴῃ τηᾶτρ. Ροίξ. 
πλημμελειας, ἀγρέπίμπι αἰ ογισιπὶ.) Οὐάοχ ϑγγ. Ραυ, -χαὶ ᾿δργύρ.. 
περὶ πλημμελ.} α 247. . περὶ πλημμελείας] αιρετισμου 10, 82, 93» 
1οϑ. κα περι 44. - καὶ τὸ ἀργυρίον τὰ ἐρετισμον ςς. -Ἐ δδάδῃι, ηΠΠὋ} 
ατρετισμᾶ, τό. (244. τᾶτρ.) -Ἡ και ἀργύριον πέρι ἐρεϑισμε 71. - καὶ . 
ἀργύριον. τὰ ἐρεϑισμε τς8. -Ἐ καὶ τὸ ἀργύριον περι αἰρετισμα 246. " 
περὶ ἁμαρτίας (οπιρί. ὅ, τι εἰσηνέχϑη] εκ εἰσηνεχϑὴ 19, 85, 93» 
1οϑ, 58. (ΟΠΡ]. οτι εκ εἰσηνέχθη 121. (ΑἸεχ, συηγ ὅτι ἱπίεῦ ῃῃςο5.). 
ὅσον εἰσενεχ, )ὲν ἦν δῖαν. Οἴτορ. ἦν οἴκῳ] εἰς οἰκοὸν 10, 82, 93. εἰς 
τὸν οἴκὸν 108. (ὐοπηρὶ. τοῖς ἱερεῦσιν] ῥγοογητῖ. οτι 19, 82, 93, τοῦ, 
158. ΟΟΠΡ]. ῥγεεπεῖκι, ἀλλὰ Αττη. τ. Απῃ, Ἑά. τοῖς ἱερεῦσιν ἐγέ- 
νετο] ἔγαι τοῖς ἱερεῦσι 51αν. Οἶτορ. τοῖς ἱερεῦσιν ἐγένετο. Τότε] τοις 
ἐερευσιν. καὶ ἐγένετο τότε 74. ἐγένετο] ἐγινέϊο 24,3, 244, 246." 
ΧΙ. ᾿Αζαὴλ] ᾿Αζὰλ (ἔς ᾿πἡ} Θεοῦ. ἐπὶ Γὶϑ] ἐπὶ Γὲπ 

Θεοῖς. καὶ τροκα]ελάξετο] καὶ ἐπαΐαξζεν 44. αὐτήν] Ἔ Αδαηλ 
καὶ ἐπαταξαν αὐΐην ΧΙ. ᾿ - Αξαηλ καὶ ἐπάταξεν αὐΐην ς2, ςς, 64. 
745) 027 1ού, 110.) 123») 1345) 144, 158, 216, 242, 221. ΑΙά. Οἵ: Νίς. 
Οεογς. 8ϊιαν. Μοίᾳ. -Ἐ εαάδη), ηἱΠ αὐῇον, 244. -Ἐ δαάεπι, πἰἢ καὶ 
᾿Αζαὴλ, δίαν. Οἶτορ. - καὶ εκαταξεν αὐὔην γι, 246. ((οάεχ δγγ, 
ῬΑ. πιᾶῦρ.) “ Αζαηλ τῶο. - Αξαηλ κάι ἐταξὲν αὐὔην 447. 
καὶ ἔταξεν] καὶ εϑετο το, 82, 93, τοϑ. Οομηρί. Αται. τ. Ασπη. Ἐά. 
καὶ ἐπερρέψεν.ςς. Οοογς. ϑιαν. καὶ ἔταζεν (ἢς) 247. ᾿Αφαὴλ] 
λ 120. Οδοῦρ. Αζιηλ 24). ᾿Αζαὴλ τὸ πρόσωπον αὐτῷ] κα 44. 
ὠναξῆνα!] τοορευϑῆναι 111. ῥγαπηϊτί. τα ό4. καὶ ἀναξῆναι βαλόμενος 
ϑίαν. Οἶτορ. “ ἐπὶ Ἱερεσαλήμ] εἰς Ἱερεσαλημ, ξς. 
ΧΙ. Καὶ ἔλαξεν] καὶ ελαλησεν 7γ4. ὅσα ἡγίασεν] ἃ ηγια- 

σεν 93, 1ο8, 121, 247. (οπηρί. Ἰωσαφὰτ] ργαπιῖῖ. ὁ τς8. καὶ 
Ἰωρῶμ.) και Ἰωαραμ 24ς. καὶ Ὀχρζίας] και Οχοζειας 93. α καὶ 
Οογρ. 

ὅϑγγ. Ῥαγιί. Οοιηρὶ. ϑῖαν. Οἴτγορ. 
νεγίεπι ἀγρεπίηα ΝΜ αἷρ. 

ἙὰΔ. τὸ εὑρεϑὲν] φηοή ἱπνεπῖγὶ ροεμῖε Μασ. ἐν ϑησανρ. οἴκε Κυ- 
ρίᾳ] ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίς δῖαν. Οἶτον. καὶ οἴκε] καὶ εν τῷ οἴκῳ 82, 

93») 1σ8. ΟΟἸρΡΙ. καὶ τϑὲ οἰχὰ τού. καὶ ἐν τοῖς ϑησαυροῖς οἴχῃ ϑῖαν. 

᾿Ψ ΄ - Ἐ᾿ . 
παν τὸ χρυσίον] α πᾶν 44. κπὶ- 

Νῖς. Θξογρ. ϑῖαν. Οἷἶτγορ. αὐτῶ (0) 24ς. καὶ ἐκραταίωσαν] καὶ Οἶτορ. βασιλεῖ Συρίας] α 44. Συρίας] της Συριας 93, το. 
ὅτοι ἐκραϊαίωσαν 8ῖαν. Οἶἶτον. ἐν αὐτῷ] Βαδεῖ ἐν ἴῃ οδιαγαξξ, τηῖμοσεὀ ζοπηὶ. καὶ ἀνέδη] - Αξαηλ 82, 93, 1ο8. καὶ ὠπέδη ΟΥη]!]. - 
ΑΙεχ. α τ. σ. Απη. Ἑά. 

ΧΨ. Καὶ οὐκ] κα οὐκ 934. οὐκ ἐξελογίζοντο] οὐκ ἐλογιζοντο 
44, 64, 82, 236, 242. ΑΙά. τὲς ἄνδρας}, δῖαν. Οἴἶτορ. οἷς ἐδὲ.- 
δὲν] οἷς ἐδίδοτο 82, 93) τοϑ. (πρὶ. οἷς εξεδιδαν τε8. οἷς εδιδας 247. 

ΑΙΘχ. νοἱ. 11}. Ρ. 2 ςο. 
Οἴτορ. 

ΧΙΧ, Καὶ τῶ λοιπὼ τῶν λόγων] καὶ οἱ λοιποὶ λόγοι Θεογρ. γεἰ!- 
φωα ἀυίοπι εγπιομωα ας. καὶ πάντα] πᾶντα 44,74. ἐκ ἰδὰ] 

καὶ ἀνέδη ἀπὸ Ἱερασαλήμ] λα ΑΙά, ϑαν. 

καὶ βασιλεῖς] και βασιλευς ςό. , καὶ 82,93, τιο8. Οοάεχ “. 2 

τὸ χρυσίον] τὸ ἀργύριον 1{1. Αττη. τ. Ασπι. ὁ δ.-- 



Ἵ 
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᾿Πδ4). υἱὸς αὐτῷ (ουπὶ αὐτῷ ἰηῖεῦ Ὠης05) ΑἸεχ. 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ. 

λεῦσιν Ιόδα. Καὶ ἀνέςησαν οἱ δῆλοι αύτα χαὶ ἔδησαν πσάντα σύνδεσμον, χαὶ ἐπάταξαν 
ΚΕΦ, ΧΗ, 

Ὺ 

ΤῸΝ 20. 

Ἰωὰς ἐν οἴκῳ Μαλλὼ τῷ ἐν Σελά. Καὶ ̓Ἰεζιρχὰρ υἱὸς Ἱεμεᾶϑ, χαὶ ᾿Ἰεζεξδϑ ὁ υἱὸς αὐτῇ Σω- 21. 

μὴρ οἱ ὅδλοι αὐτὸ ἰχάταξαν αὐτὸν χαὶ ἀκέϑανε, χαὶ ἔθαψαν αὐτὸν μετὰ τῶν πσατέρων αύτϑ ἐν 

πόλει Δαυίδ. χαὶ ἐξασίλευσεν ᾿Αμεσδίας υἱὸς αὐτῷ ἀντ᾽ αὐτξ. ; β 

ἘΝ ἔτει εἰκοςῷ χαὶ τρίτῳ ἔτει τῷ ̓ Ιωὰς υἱῷ Ὀχοζίου βασιλεῖ Ἰάδα ἐξασίλευσεν Ἰωάχαξ 

Ἰὸ ἐν Σαμαρείᾳ ἑπ]ακαίδεχα ἔτη. Καὶ ἐποίησε τὸ ππογηρὺν ἐν ὀφθαλμοῖς Κυρίε, χαὶ ἐπορεύϑη 2. 

ὀπίσω ἁμαρτιῶν Ἱεροδοὰμ υἷἱ Ναξᾶτ ὃς ἐξήμαρτε τὸν Ἰσραὴλ, οὐχ ἀπέζη ἀπ᾿ αὐτῆς. Καὶ ὠν- Ἶ 

γίσϑη ϑυμῷ Κύριος ἐν τῷ Ἰσραῆλ, χαὶ ἔδωκεν. αὐτὸς ἐν χειρὶ ᾿Αζαὴλ βασιλέως Συρίας, καὶ ἐν 

χειρὶ υἱᾷ "Αδὲρ υἱξ ᾿Αζαὴλ πάσας τὰς ἡμέρας. Καὶ ἐδεήϑη Ιωάχαξ τῷἍ ῥοσώπου Κυρίε, χὰὶ 4. 

ἐπήχεσεν αὐτῷ Κύριος, ὅτι εἶδε τὴν ϑλίψιν Ἰσραὴλ, ὅτι ἔϑλιψεν αὐτὰς βασιλεὺς Συρίας. Καὶ δ. 

ἔδωχε Κύριος σωτηρίαν τῷ Ἰσραὴλ, χαὶ ἐξῆλθεν ὑπόχάτωθεν χειρὸς Συρίαξ' χαὶ ἐχᾶνισᾶν οἱ 

υἱοὶ ᾿Ισροιὴλ ἐν τοῖς σκηνώμδσιν αὐτῶν χαϑὸς ἐχϑὲς χαὶ τρίτης. Πλὴν ἐκ ἀπέφησαν ἀπὸ ἀμαρ- 

τιῶν οἴχα ἹἹεροξοὰμ ὃς ἐξήμαρτε τὸν ᾿Ισραὴλ, ἐν αὐτῇ ἐπορεύϑη" χαί γὲ τὸ ἄλσος ἐςάϑη ἐν Σα- 

εχ δὰ Π|. οὐκ ἰδὲ ταῦτα] εἰ ταῦτα Οεογξ. ταῦτα] ταυτα 

ταῦα ςς. γεγραμμένα] γεγραπῖαι το, 82, 93, τοϑ. ΤΟΟΠΊΡΙ. ἐπὶ 

βιξλίῳ] ἐπι βιδλιξ ςςν 82, 93, τοϑ, 18, Ομ]. ΑἸεχ, εν βιδλιω 

24ς. Αγην. τ. Ασπι. Εὰ. Θόορ. λόγων] 236,242. (αἴ. Νίο. 

τῶν ἡμερῶν] α τῶν ςς- α ἈΠΏ, 1. τοῖς βασιλεῦσιν] τῶν βασιλεὼν 

85, τοΒ. Οοάεχ 5γι. Ῥαπ . (πρὶ. Ασπι. 1. Ασγηι. Ἑά. Οδογρ. δ5[αν. 

βασιλεων 93. 
ΧΧ. ἀνίςησαν]) ανεξησαν το, 1.083. αὐὖτ«] τὰ Ιωας 10, 82, 93» 

τοῦ. καὶ ἔδησαν] καὶ ἐποιησᾶν το, 82, 93») 1ο8. Οοπιρὶ. καὶ ἔϑη- 

καν Αγ. Ἐά. καὶ συνεξόλευον 8ῖ4ν. Μοί.. «τάντα σύνδεσμον] 

α παῆα 10, 82, 93, 1το8. Οοπρί. αὐτῷ σύνδεσμον Ατπν. ἘΔ. σύν- 

δεσμον μέγαν δῖαν. ΟἸϊτορ. τάΐα σύμβολον 8ϊαν. Μοίᾳ. ᾿ καὶ 

ἐπάταξαν] ρταπιῖτῖ. καὶ συνηψαν ἐπ᾿ αὐον 10, 93» 108. ΡὈτγαιτπῖ. καὶ 

συνηψαν αὐῖον 82. τὸν Ἰωῶς] αὐῇον 19» 82, 93», 108. κ Τὸν 246. 

Γαι. Νίς. Μαλλὼ] Μααλω 1], 11], ΧΙ, γι, ο29 121) 247. Μαα- 

λων το, τοΒ. Απῇ. 1. Ασῇι. Ἐά. Μααλλω 44) ς(, 74» τοῦ, 120, 

134) 144) 236, 242,243. Μααλλὼν 64) 82, 110. Μααλλ᾽ (ἢ) 93. 

Μαλωμ 1:8. Μάλλων ΑἸά. τῷ ἐν] τον εν ΧΙ, 64, 119, 243. ΑἸά. 

τῷ ἐν Σελά] καϊαμένοντα Γαλααδ]. τῶ ἐν τὴ καΐαδασει Αλαμ, τ9. 

ἔς, πἰῆ Αὖδαν, 94. ἔς, πη Αλλαν, τοβ. τῶν εν τὴ καΐαξασει Αλλων 

81. τον καϊαξαινοντα Σελλᾶ 121, 24). τὸν Σεαλα 1:8. τῶ ἐν τῇ 
καϊαξάσει Σελλά Οοπιρί. καϊαξαίνοντα Σαλά ΑἸεχ. 
Γαλαάδ Ατπι. τ. Ατπι. Εά, ἐπ ἀείεεημ, δεῖϊα, Ψυὶρ. 
ἀλλα 11. Σελαδὰ ςς. Σααλα 64. Αἰά. 

ΧΧΊ. Ἰεζιρχὰρ] Ιεζειχαρ 11, κό, 110. Τεζύχαρ 44564.71) 74γ92) 

τοῦ, 121) 134) 144,18, 236, 242, 243, 24ς. Οαϊ. Νίς. Ἰωζαχαρ Βα, 

93. 1ο8. (ὐοπιρὶ. Αἰεχ. Ασή) Ἑά. Ἰεξεχαρ 120, 123. Α΄. δῖαν. Ἰω- 

ζαχχὰρ Ἀππη. τ. Ἰεφαχῶὼρ Θεοῖς. υἱὸς Ἱεμεὰϑ)] νιος Ἰεμιελον ἃς. 

δίας ϑελεπιαϊὰ Οοάεκ 5γγ. Ῥατζ, υἱὸς Σεμαὰϑ' Οοπιρὶ. καὶ ὁ υἱὸς τὰ 

Ἰεμεχὼ Οέοτρ. υἱὸς Ἐμεῶχ, δῖαν. Οἴτορ. Ἰεζε6 19] Ἐζεμεῦ 82. 

Πεξηδεϑ 54). Ἰωζαξὰϑ Οομρί. γωεδειά ὅγγ. Βαυ- Ηεῦγ. ᾿Ἐζεδδτ 

Αττῦ. τ. Απῃ. Ἐὰά. Ἐφεξεπὰ Θεοῦ. ᾿Ἐσεδὲϑ δῖαν. Οὔἶτος. Ἐζε- 

δὲϑ 8ιαν. Μοίᾳ. υασῤαά Ψυϊσ. ὁ νἱὸς αὐτΒ] , ὃ ττὸ, 144) 23 ς» 
ὃ υἱὸς αὐτῷ Σω- 

μὴρ] νιος Σεμμηρ 82, 93. Οοπηρὶ. υἱος Σωμὴρ Οὐοάεχ ὅγγυ. Ῥδγ. 
ἈΠπΉ. 1. υἱὸς Σημὴρ Ατπη. Εὰ. υἱὸς Ἰσοξὴρ δῖαν. Οἶτορ. υἱὸς Σωμὲρ 

δαν. Μοίᾳ. Μία: ϑοήιεν Ψυῖσ. Σωμὴρ) Ὡσσωμηρ 11]. ρῥγατηί. 
και 44. Σεμμὴρ τοῦ. τῷ Σωμὲρ Θέογγ. οἱ δᾶλοι αὐτὰ] οἱ δελοι 
ἴωας 82,93» 108. ΟοπρΙ. ἐπάταξαν αὐτὸν] -" καὶ ἐφόνευον Ατπι. τ. 
Ἄπη. ἙἘά. καὶ ἀπέϑανεϊ α Ατπι. τ. Αγαι. Ἑά. μετα τῶν τεαῖέ- 

δῶν αὐτῷ] 44. ᾿Αμεσσίας} Ἀρεσιας (βο ἰπῆλ 44) τοῦ, 436, 242.) 
ΑἸεχ. Αμασιας (ῆς μοῖξεελ 64, 119.) 1.8. (οτηρί. ΑΙ4, 8[αν. Οἴἶτορ. 
Αμεῦσει 93. ᾿Αμασία Αττῃ. τ. Αὔπι. ἘΔ. Θεογρ. ᾿Δμεσσία ϑ)ὰν. 
Μοΐα. υἱὸς αὐτξ] υἱος Ιωας 82, 93. 

32 “. 2 

οἰχδντὰ ἔν 

Σελα] Γα- 

] Ἐ » .--Υ “1 ᾿ Ἁ ΄ 

. Ἐν ἔτει--ἔτει 25] καὶ εν ετει εἰκοσι καὶ τρία 24). καὶ τρίτῳ 
Ἴ ἔτει] α ἔτει ΧΙ, 19, 44) 64) 71) 74, 82, 92, 93, τού, 120,9 121» 123. 
᾽1324, 144. 1ς8, 2106, 242) 213, 244). 24ς) 246. Τοπιρί. Α]ά. (τι. Νῖς. 

δαδεῖ ἔτει ἴῃ οπάτ. πη. Αἶεχ. τῷ Ἰωὰς] της βασιλειας Ἰωὰς ΧΙ, τὰ 

Ἰωας 19, 82) 93, 1ο8. (ΟΠΡΡΙΪ. λτῷ 447 55» 64, 74,92) τού, 119, 180. 
121,123,114»)14421ς8,..26,242, 24, 246,54}. Ἀ]ά. Αἰεχ. (αι. ΝΊο. 

Ἰωσὰ Οεοζῃ. υἱῷ Ὀχόᾷιου] υἱε Οχοξιε ΧΙ, τις, 71) 920 τΌΌ, 

ὅτι εἶδε] οτι ιδὲν φᾷς. . καὶ εἶδε ΑΥτη. τ. Ατπι. Ἐά. 

1τοϑ, 110, 1235 134) 1445 158, 24ς. (οπλρ!. ΑἸᾷ. Αἰεχ. σοῦ. 81αν. 
α 44. υἷος (Πε) Οχοζια 82, 247. υιπ Οχοζεις 93. αὐἱῳ 236,242. 

Οἱ. Νὶς. 
92, 93. τού, τοϑ, 119, 120, τὰ ἷγ 123) 134, 1447 1ς8, 436, 242, 244) 
24ς, 247. Οομρ]. ΑΙΔ, ΑἸεχ. (δῖ. ΝΊς. Οεογρ. δῖαν. ᾿κ 44. ἐξα- 
σἵλευσεν--- ἸΣ] αὶ ουτὰ ἱπϊεττηεά, 24ς. ἸΙωάχαῷξ] Ιωαχας (ἔς ἰπῖα 
ΤΊ, 64, τς8, 244.) 243. Ιωχαδ 82. Ἰωχὰφ Ὅεοτρ. ᾿Ωάχαφ ϑ1αν. 
Οὔτος. υἱὸς ἸῺ] υἱὸς ὑἱξ ἴῆς.) 82. ἐν Σαμαρείᾳ] ργαεπεῖτῖ. ἐπε 
Ἰσραηλ τὸ, 82. Α]εχ. Αταὶ. συ. Ἀπη, Ἑά. δῖαν. ἩΠοῖᾳ. ῥγαπηεῖ. ἔν 1σ- 
ραηλ 93. ἕν Σαμαρια (βο ΡοϊζέΔ) 24. ᾽.. 247. ρταιηἰε, ἐπ᾿ Ἰσραὴλ 
Οοπιρί. ! χη, ἐπὶ τῶν Ἰσραηλιτῶν Οοόγ. ἑπ]ακαίδεκα ἔτη] 
ἐτὴ δεκαεηΐα 44. 
ΤΙ. Καὶ ἐποίηδε] καὶ ὥσοιει 44. καὶ ἐποίη (ἢς) τοό. ἐν ὀφϑαλ. 
Κυρ.} νωπιὸν Κυριου (ἢς ροίϊεα 10, 85, 93, 121, 247. (οπιρ. Αττη. τ. 
Ατπι. Ἐὰ.) γι, 1τοϑ, 24ς. καὶ ἐπορεύϑη---Ἱεροξοὼμ] καὶ ἤρξατο 
τορεύεσϑαν ἦν ὁδῷ Ἱεροδοὰμ, δῖαν. ΟἾτορ. ἀμαῤτιῶν] τῶν ἁμαρ- 
τιῶν Οοαιρ. υἱῷ Ναξᾶτ] αᾷς. υἱξ Ναβᾶὰτ ὅτ. τἀ ἔπ. οοπι.} 
κ 44,71. τὸν Ἰσραὴλ] α τὸν ΑΙά, οὐκ ἀπέςη] ργαγηϊε. καὶ 
Ατπι. τ. Ασηι. ἘΔ. ΟΘεογρ. 8ῖαν. ἀπ᾽ αὐτῆς] απ᾿ αὐῇων ΧΙ, ς2, ς ς, 
6, γ4, 82) 92, 93. 1ού, τοᾶ, 110, 121) 123) 134)144γ1ς8, 236, 242, 

243, 244. 24ς, 246, 247. ΟομρΡΪ. ΑΙά, Αἰἴεχ. (δῖ. Νῖο. Ασπὶ. 1. ἄστη, 
ἙἘά. ἀπὸ τῆς κακίας ταύτης δ5ϊλν. ἢ ς 

ΠῚ. ὠργίσϑη ϑυμῷ]} ἐθυμώϑη ὀργὴ 19, 82, 93, τοβ. Ὁοπιρὶ. 
ἐν τῷ Ἰσραὴλ] ἐπι τὸν Ἰσραὴλ 19, 85, 93. Ὀοπιρί. Ογτη]]. ΑἸεχ. 
νοἱ. {ϊϊ. ρ. 18... , ἐν Ασῃι. 1. Ἄγῃ. Εὰ, ἐπὶ Ἰσραὴλ Οεογρ. ϑ8[αν. 
καὶ ἔδωκεν αὐτὲς} καὶ τραρεδωκεν αὐἷες το, 82, 93, 1τοβΒ, 123. Οοπιρὶ. 
χαι ἐδωκεν αὖον τς-8. ἔν χειρὶ τ] εἰς χείρας (ῆο ᾿π|2) 109, 82, 93; 
1ο8. (οιρί. Ατπὶ. τ. Αὐπὶ.. Εἀ. ὕσεούρ. ϑίαν. ᾿Αζαὴλ τ" --᾿Α- 
ζαὴλ 231 αὶ αἰτετιῖτ, σαπὶ ἱπίεγαιοά, 71. ἐν χειρὶ 2] εἰς χειρᾶς 
“46. 

ο4ς, 2)δ. (αι. Νὶς. γηϊ!. ΑἸεχ. 1. εἷς, 
ἰσάσαις ἡμέραις Οεογρ. 8[Αν. 

ΤΙΝ. ἐδεήϑη Ἰωάχαζ] ΤΥ. 93, τοϑ, Οομπηρὶ. 
δᾶς. Ὀχοζία Οἐοτῷ. 

΄“ ν εὑ » 
“σασᾶας τὰς ἡμέρας] εν 

Ἰωάχας] Ἰωαχας 

ἐπήκεσεν αὐτῷ} ἐπήηκεσεν αὐτῷ 24. 246. 

Ἰσραὴλ] ρῥγα- 

τολϊττ. τὰ 93. Ὁοπρί. ὅτι ἔϑλιψεν] ἣν εϑλιψεν ΧΙ. οτι εϑλιξεν 246. 
ὅτι ἔϑλιψεν αὐτὰς] ἥ ἔϑλιψε δϑίαν. ΟἸξγορ. ὔ 

Ν. Καὶ ἔδωκε Κύριος--Συρίας] α οὐπὶ ἰῃτεγτηθ, 93. σωτηρίαν] 

σωτηρὰ τἰὸ. τῷ Ἰσραὴλ) τῳ Π. ΧΙ. ἐν Ισραηλ 246. αὖ- 

γοῖς ϑίαν, Οἶτὸρ. καὶ ἐξῆλθεν] καὶ ἐξηλθϑον ΧῚ, γ4. τοῦ, 134) 
144, 2416, (,42. εχ οο11.) 243) 244, 24ς. Οοάεχ 5γτγ. Ραγ. καὶ ἐξη- 
γάγεν αὐτὰς 19, 82. Οοπιρ!: καὶ ἐξηγαγον αὐτὰς ΄Ιοῦ. ὑποκάτω- 
ϑεν χειρός] υπόκατωθεν τῶν χειρων 19) 82) τοΒ. Οὐπηρῖ. υποκαΐωϑθεν 
χειρῶν 123. λχείρος 158. ἐκ χειρὸς Απτι. τ. Ατηι. Ἐ4. δῖαν. Συ- 
ρίας λα τῷ. ᾿Ασυρίων Ἄττῃ. 1. Απη. Ἐὰ. ᾿Ασυρίας 5[αν. Οἰἶξτορ. 

καὶ ἐκάϑισαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ] καὶ ἀπερραφη οριον Ισραηλ αντοις και 

ἐχαϑησαν 19. ἔο, ηΪΠ ἐκάϑισαν, 82, 93», 108. ἐκάϑισαν] ᾧκησαν 

δῖαν. Οἶπιορ. ἐν τοῖς σκηνώμασιν] ἔν τοῖς ὠγροῖς δῖαν. Οἶτορ. 

καϑὼς ἐχϑὲς] καϑως χϑὲς 44, 242. καϑὼς ὥροχϑὲς 52. καὶ τρί- 

της] καὶ τριτὴν 82, 93. 108. καὶ Τριτὴν ἡμεραν 246. 

ΨΙ. ἐκ ἀπίςησαν) εκ απεςη 246. ἀπὸ ἁμαρτιῶν) ἀπὸ τῶν ὦμαρ- 

τῶν ὈοηρΙ. ἀπὸ ὁμαρτίας ΑΙεχ. οἴκε Ἱεροξοὼμ]} -[- υἱὸν (0) 

βασιλεῖ Ἰάδα] βασιλεὼς ἴαδα ΧῚ, ςς, 64, 71, γ4, 85, κ 

υἱξ ΓΑδὲρ] αυνα ΧΙ, 74, τού, 134) 144, 238, 242,243,244.΄ 

ΚΕΦ. 

᾿ς ΧΠ. 
υἱδὸ Ι. 
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ΚΕ 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ, 
ᾧ. ΧΙΠ. 

΄ Ψ.»-ς. 2 ε ΄  , ΄ » , ε ρ6 Ν, ’ 
΄. Νὴ "Ἢ ὄχ ὑπελείφϑη τῷ Ἰωάχαζ λαὸς, ἀλλ᾽ ἢ πσεντήχοντα ἱππεῖς καὶ ϑέχα ἅρματα καὶ 

ἔχα χιλιάδες πεζῶν, ὅτι ἀπώλεσεν αὐτὸς βασιλεὺς Συρίας, χαὶ ἔϑεντο αὐτὲς ὡς χἂν εἰς χατα-- 
8. 

,.9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

ὦ 

οἷ" 

φ΄ ρὼ 

πάτησιν. Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν ’ 9 ’ ΝΗ, 7 6 ε ρι ἰωὶ λόγων Ιωάχαζ χαὶ ππάγτα ὅσα ἐποίησε χαὶ αἱ δυναςεῖαι αὐτῷ, 
ὐχὶ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιδλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ἰσραήλ; Καὶ ἐχοιμήϑη 
Ἰωάχαξ μετὰ τῶν ππατέρων αὐτῇ, χαὶ ἔϑανψαν αὐτὸν ἐν Σαμαρείᾳ" καὶ ἐξασίλευσεν Ἰωὰς υἱὸς 
αὐτὰ ἀντ᾽ αὐτῇ, Ἔν ἔτει τριαχοςῷ χαὶ ἑδδόμῳ ἔτει τῷ Ἰωὰς βασιλεῖ ᾿Ιόδα ἐξασίλευσεν Ἰωὰς 
υἱὸς ᾿Ιωάᾶχαξ᾽ ἐπὶ Ἰσραὴλ ἐν Σαμαρείᾳ ἐχκαΐδεχα ἔτη, Καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐν ὀφθαλμοῖς 
Κυρίου" οὐχ ἀπέςη ἀπὸ πάσης Ἱεροξοὰμ υἱᾷ Ναξὰτ ἁμαρτίας, ὃς ἐξήμαρτε τὸν ἸΙσραὴλ, ἐν αὖ- 
τῇ ἐπορεύνη. Ν Ν Ν “ ΄ 3 ΝΝ ἴω] ἰδ Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων ᾿Ιωὰς χαὶ πάντα ὅσα. ἐποίησε, χαὶ αἱ δυναφεῖαι. αὐτὰ 
ἃς ἐποίησε μετὰ ᾿Αμεσσίου. βασιλέως Ἰόδα, ἐχὶ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιδλίῳ λόγων τῶν ἡμε-. 
ρῶγ τοῖς βασιλεῦσιν Ἰσραήλ, Καὶ ἐχοιμήϑη Ἰωὰς μετὰ τῶν πατέρων αὐτῷ, χαὶ Ἱεροξοὰμ ἐχά- 

14. ϑίσεν ἐπὶ τ ϑρόνου αὐτῶ, καὶ ἐτάφη ἐν Σαμαρείᾳ μετὰ τῶν βασιλέων ᾿Ισραήλ. Καὶ Ἑλισαιὲ 
ἠῤῥώςησε τὴν ἀῤῥωςίαν αὐτῇ, δὲ ἣν ἀπέϑανε' χαὶ χατέδη πρὸς αὐτὸν ᾿Ιωὰς βασιλεὺς Ἰσραὴλ, 

ΞΕ, οἷοῦ Μαβετ,! 
Ναδὼτ ςς. -Ἔυμε Ναξατ 64, ται, 243, 244, 247. ΑΙΔ, (ΑἸεχ. ἐπίες 
Ὁης05.) 8[ν. ἱἹϊεροδοὼμ νἷίξΣ Ναξῶτ Ατπι. τ. Ασπὶι. ΕΔ. -Ἐ υἱῷ Να- 
δα Οεοηρ. ὃς ἐξήμαρτε---ἐπορεύϑη] αὶ οὐπιὶ ἰπιεγπιοά, το, 44, 84, 
937 1οβ. Οοπιρί. ἐν αὐτῇ} ἐν αὐταῖς ΠῚ, ΧῚ, «4, ςς» ςό, 64, γι, 
74. 932) τοό, ττ9, 120, 121) 143, 134) 1445 158, 236, 543, 244, 24ξ, 
246, 247. (οάεχ ὅγτ, Ῥαγ, Οοπηρὶ. ΑΙά, (δε, ΝΊς. ϑίαν. Μοίᾳ. ἐν 
αὐτὲς (ἢς) 242. ᾿ ἐν αὐτῇ ἐπορεύθη} ἀλλ᾽ ἐν αὐταῖς ἐπορεύϑησαν 
Ἀπ. :. Απτ. Εά. ὀπίσω αὐτὰ ἐπορεύϑησαν 8[ν. Οἶτογ, ἐπο- 
ὕϑη} ἐπορευϑησαν ΧΙ, ςα, 64) 71) 74, 92) τού, 110, 130, 1ῶ1, 134) 

2 144, 1.8, 2306,242,243) Δ447γ243,)247. ΟὈπρΡ]. ΑἸά. ΑἸεχ, (αὶ, ΝΊς. 

μαρίᾳ ϑἰαν. Οὗτος. καί γε τὸ ἄλσος] κἂν τε τὸ ἄλσος Οσάεχ ὅγτ. ΧΙ. Καὶ ἐποίησε) “{ Ιωας 85, 93, τοΒ. Οοπρ. ἐν ὀφθαλμοῖς 
ῬΑ. καὶ τὸ ἄλσος Οοορ. ἐράϑη] ἐνγαϑη ΠΙ|, ὃ ἐγάϑη ΧΙ, Ἐυρίξ] εἐνωπιον Κυριδ 64, 1ς8. ἔμπροσθεν Κυρία δῖαν. Οἴἶτοσ. ἐκ 
54) 04) 71) 1109, 121) 158, 2447 247. (οάεχ ϑγγ. Ῥαγΐ, ΑἸὰ. (ΑἸεχ. ὀδπέρη] ργαπιιί. καὶ 242. Αττὰ, Ἐά. Θεογρ. ϑ8[αν. Οἷἶτος. ἐκ ὠπέρῃ 
οὐ ὃ ἰπῖοσ Ὡοοβ.) ᾿ --ὁμαρτίας] καὶ ἐκ ἀπέλιπε τσάσας ἁμαρτίας Ἱεροδοὰμ υἱξ Ναξὰτ -- 

. ΜΨΠ. Ὅτι ἐχ] ἴως ὁτὸ (Π0) ἐχ 19. εὡς οτε εχ 82,03,108. Αππ. τ. ἀπὸ παάσης--ὁμαρτίας] απὸ παάσων ἁμαρτιὼν Ἱεροξοαιᾳ, εἰ 
Οοπιρὶ. καὶ ἐχ Αστῃ. 1. Απῇ. Ἐὰ. ὑπελείφθη] υπεληφϑὴ 190. υἱκ Ναβατ ΧΙ, το) 74, 82. 93) τού, 1ο8, 140, 123, 134) 144) 236, Ἔ 
Ἰωάχαφ] Ιωαχας (ς ἰπ4) ςς. Ιαχας ε6. Αχαξ γ4, ,4ς. ϑαλν. 4242. Οοπιρῖ. ΑἸά. (αι. Νίς. πη. Ἑά. 8ἴαν. ἄς, πἰῆ πάσων τῶν, 92. 
Οὔτορς. λαὸς] αλσος 64. ΑΙά. δύναμις. ΑἸτῃ. 1. Ατηϊ. Ἐά. ἀλλ᾽ απὸ προσωπου αμαρτιὼν ἱεροδοαμ, 44. απὸ πασὴς ἀμάρτιας Περοδοαμ, 5.4 
ἢ] ἀλλὰ Απῃ. τ. καὶ δίκα ὥρμαα] 71. καὶ ἔϑεντο αὐτὸς] καὶ υἱα Ναβατ ςς; ςό, 64) 119, 1215 1ς8,24.3,) 244,246,247. Αἰεχ. ἀπο 

4,» κατερῆσεν αὐας το. καὶ εϑέτο αὐτς 71, τού, 18, 244)247. Οὐάεχ πτϑάσης ἀμαρτιας Ιεροδοαμ γι. ἀπὸ τῶς (Ά0) αμαρτιας Ἱεροθραμ, υμε ὅγε. Ῥαγί, (πρὶ. Ασπι. 1. Απη. ἘΔ. δίαν. χαι κατεπαΐησαν αὐτὲς Ναξατ 4άς. ὃς ἐξήμαρτε δτς. τὰ ἔπ. ςοη).} α 44» 71. ὃς ἐξή- 
82; 53. καὶ κατεπαΐησεν αὐτὲς τοῦ. ὡς χἂν] εἰς χὴν 24ς. ὡς μαρτε τὸν Ἰσραηλ] ὃς εἰς ἁμαρτίαν ἤγαγε τὰς ᾿Ισραηλίτας ΟΘφοτρ. 
χὰν εἰς καϊαπάτησιν) ἐως του λεπῆυνθηναι αὐτὰς ὡς χεν. Και μετεμ- ἐν αὐτῇ] ἐν ἀνταῖς ΧΙ, 10») ςς» 64. 74. 82) 92,93, τού, 1οβ, 119) ΕΝ ληϑὴ Κυριος καὶ ὠκτειρεν αὐῖες δια τὴν διαϑηχην αὐῇα τὴν προς Αδρααμ 120, 121, 123, 1347) 144γ158, 236, 242, 243) 244,)24ϊ, 247). (Ομ. 

καὶ Ισαακ καὶ Ἰακωδ καὶ εκ θέλησε τοῦ διαφϑειραι αὐἷας και εκ ΑἸά. ΑΙεχ. σαι. Νίο. ὠλλ᾽ ἐν αὐταῖς Αττῃ. τ. Απῃ. Ἐά, ἐπορεύ- 
ἀπέρριψεν αντες εκ προσωπου αὖτε εὡς του νυν. ((ῇ, νεῖ. 23.) 19ϑ.. 9] ρῥγαπιῖῖε, καὶ 236, 242. καὶ αὐτὸς ἐπορεύϑη 8ῖλν. Οἶτοξ. 
ἢς, οὐπὶ χυεν ΡῸ χδν, εἴ οἰκτειρεν ῬΓῸ ὠχτειρεν, 82. ἧς, πἰἢ οἱκ- ΧΙ]. Ῥείμπι μἷς ςοπι. 12. εἴ 13. ἰῃίορτ. δα ϊοϊπτιν δὰ θη. οΔρ. 

τείρεν εἰ ἀπερρηψεν, 93. ἢς, οὔτ λεπἼηνθηναι ῥγὸ λεπῆυνθηναι, το8. ἷἰπ Μϑ88. 10, 82, 93» 108. ᾿Ιωὰς} Ιωσὼξ Θεοτρ. καὶ πάντα 
εἰς καϊαπάτησιν] κα εἰς 71. εἰς καταπατημα 246. ργρετηί. καὶ ὅσα]  ψαῆα 44. καὶ αἱ ϑυν.---ἐποίησε) , οὐπιὶ ἱπιεττηεά. 24 ς. ΠΝ ες ἸΑμεσσία] Αμεσις τς8. ΑΙεχ. ᾿Αμασσίε Οοιπρὶ. αὶ Ασα. 1. Ἄττῃ. Εὰ, 

ΝΠ. ΤΌ κοίε τοῖιπι οοπ). 24... Καὶ τὰ λοιπὰ] Καὶ τα κατα ᾿Αμεσιὰ Θεοῖς... ᾿Αμασιὰ 8[4ν, Οἷἶτος. βασ. Ἰάδα] βασ. Συριας 
λοιπτα τ21. τὰ λοιπὰ τῶν λόγων] οἱ λοιποὶ λόγοι (ῆς ροῆε) 247. γεγραμμένα] γιγραμμένα ἦσαν δῖαν. Οἶτον. ἐπὶ βιδλίῳ] Θεοῖσ. Ἰωάχαζ] Ιωαχας (ἔς ροῖξελ) ς6.ὙἩ. ὅσα ἐποίησε] ἃ επὶ βιδλιου το6. ἐπὶ βιδλιων 1ς8. εν βιδλιω 24ς. 
ἐποίησεν 244. Οεοῖρ. καὶ αἱ δυναςεῖαι) καὶ ἡ δυναςξεια 74, 121, ΧΙΠ. Ἰωὰς] Ιωαξ 144.- Ἰωάχας Ὑπεοάογεῖ, Ω. 42. ἰῃ 4 Κορ. 

247. καὶ σᾶσαι αἱ δυνάμεις 5ῖαν. Οἴἶτορ. δυναςεἴαι] δυνάμεις μετὰ τῶν ττατέρων αὐτὰ} “ καὶ ἐταφὴ 71. καὶ Ἱεροδοῶμ--ϑρόνου. 
(ἔς ροῆεα) Απη. 1. Απῃ. Ἑά. δῖαν. Μοίᾳ. ἐχὶ] σα ἰδὲ 1Π, τ6, αὐτξ] ροπίϊ ροθξ Ισραηλ ἴῃ ἤηε οοπι. ςό, 246. αοαπι ἰηϊοπηοά. ϑἷαν. 

Δ") οκ (δὲ 84, 93, τοϑ, 123, 446. Οὐοχηρί. ΑΙεχ. γεγραμμένα] γε. Οἴπορ.  ἰκάϑισεν) ἐκάϑησεν Οοπιρί. ἐπὶ τῇ ϑρόνου] α τὰ 544. 
᾿ς ψραπῆαι (υι ἴχρτα) 19, 82, 93, τοϑ. Οοπιρὶ. ἐπὶ βιδλίῳ] ἐπι βι- ἐπὶ τὰ ϑρόνου δις. δὰ Άη. σοπ).] μετα τῶν παΐερων αὐῇε, και ἐν Σαμα- 

ὅλιου (ἔς ἰπῆα) 44, 82, 93, 1οΒ. Οοπιρ!. Αἰεχ. ἐν τω βιδλιω τ:8, ρεια μέτα τῶν αδέλφων Ἰσραηλ 1]. καὶ ἐτάφη] α ΧΙ, φα, 7, 74, τοῖς βασιλεῦσιν] των βασιλεὼν (ἢς ροῖεεδ) 82, 93, 1το8. Οοάεχ ϑγγ. 92) (106. τηᾶγρ. 80 8]. πι. και ἐϑαπίη Ιωας.) 120, 134; 1445)342, 243» 
Ῥατίζ, Οοπιρί. Αιπι. τ. Απῃ. Ἑά. δῖαν. βαθεῖ βασιλεῦσιν ἰπ ομδιαῶ, 44ς.- - ἸΙωῶς Οουιρὶ. ΑἸεχ. Ασπὶ. τ. ἄτῃ, ΕΔ. δούς. δῖαν. Μοίᾳ. τ ΝΥΝ ΑΕ, Ἔ μετὰ τῶν ττωτέρων αὐτῷ δῖαν. ΟἸΤΟΡ. βογγο οας [ερκίμιε οἱ Ψυὶρ. 

ΙΧ. Καὶ ἐκοιμήϑη] καὶ ἐπέθανεν (ἔς ᾿η88) δίαν. Οἴἶτορ. Ἰωά- " βασιλέων Ἰσ ρα ἡ] υιῶν Ισραηλ ΧΙ, ς5, 64, 745) 95, (1ο6. υιων νἱγρυὶ, 

χαξζ]) Ιωχαας 244:. μετὰ τὼν--ἴϑαψαν αὐτὸν] καὶ ἐτάφη μετὰ ττηβῆχ. εἰ {ιργαῖογ. 80 4]. πὶ. βασηλεον.) ΠΣ ΠΟΥ ἘΦ ΤΥ ΣΙθΥΥΕΉν. 
τῶν πατέρων αὐτῷ δῖαν. Οἶτορ. τατίρων αὐτῷ} - εἰς Σαμαρειαν 236, 242, 243,34ς, 247. ΑΙά, (ας, Νῖς. 8ιαν. Οἶτορ, βασιλέων νιων 
1 ς8.. καὶ ἔϑαψαν αὐτὸν] Α τού, 120, 148.. ἴϑαψαν αὐτὸν] Ἰσραὴλ Τ ν νὲ » Ὁ ἔ {4.3 μετα τῶν πτατερων αὐτὰ ΧΙ, 52, 64, 745) 110) 1217) 123), 134.ὕ14.0. {ι͵ἨΩ ΧΙΝ. τῆν ἀρρωριαν αὐτ8] τὴν αρρωρίαν εᾶντα ". Α αντι ἀ46. 

296, (244. πιᾶγς.} 247. (Οοάεχ ὅγγ. Ῥαγίί, [0 ---) ΑἸεχ, (αῖ, Νίο. ἄπ. τ. Απτῷ, Ἐ4. τὴν ἀρρωσίαν μεγάλην (ὐδοτβ. εν τῇ ἀρρωγιῷ Ὁ 
Αἴτη. τ. Απη. Εά. - ελήσπι, ἥμπς τῶν, ΑΙά, -Ἑ μετ᾽ αὐΐων λ42ώ. αὐτῷ δίαν. ὠῤῥωςίαν] αἀῤῥωρείαν ΟΡ. δι ἣν ἀπέϑανε] δι' ἦν ψ, 

καί γε] και τε 1]. καί γε τὸ δτο. δὰ βῃ. οοῃ).} καὶ τῶν αλσων τῶν 
εν Σαμαρειᾳ 10, 82, 93» 1οϑ. χαὶ τυροσίφερον τὸ εἴδωλον ὃ ἦν ἐν Σα- 

ἐν Σαμαρείρ!) εἰς Σαμάρειαν 93. αν 120. κα 148. 
Χ. Ἐν ἔτει---ἔτει 497 εν τῳ τριακκος καὶ ἐνώτῳ ἔτεος ΧΙ, 64) 71, 

745» 105) 148) 443. ἄς, ἔπε καὶ, 344. ἐν τῷ τριακογῳ καὶ εδδομῳ 
γον. 1]. 

ἐτέε τς. ἕν τῷ τριακοζῷ καὶ ἐννάτῳ 927 τού, 134) 144) 236, 242. 
ἔς, πἰῇ ἐνάτῳ, ΑἸά, ἐν τω τριακοξὼ καὶ ἕκτω ετὲς 24ζ. εν τριῶ- 
κοσῳ ἐνάτῳ ἐτεὶ 247. ϑίαν. Οὐἶἷγορ. καὶ ἑδδόμῳ ἔτει] α ετει ςό, 
82, 93, 1οϑ, 123, 246. (οηρ!. καὶ εἐνατω τ2ὸ. (αί. Νίο. κᾷᾶι 

ἐνατω ετὲὶ τ2ϊ. διδοῖ ἔτει 'ἰῃ ομαγαξς. τηΐποτγε Αἰδχ. 
Ιωας το, κ 4» 82) 93» 1το8. (οπηρί. Αμεσιξ τού. α τῷ 247. 

σιλεῖ} βασιλεως 19, 82, 93. τού, 1ο8. Οοπηρὶ. 

ταῖς, καὶ 244. υἱὸς Ἰωάχαζ) νιος υἱς Αχααξ το, το8. Ἰωά- 
χαζ) Ιαχαΐ (ς 4110) 242. ἐπὶ Ἰσραὴλ] παθεῖ ἰπ ομιαγδέξ. πηΐθοτο 

ΑἸεχ. ἑκκαίδεκα ἔτη) ἐξ καὶ δέκα ἐτὴ ΧΙ, 64, 74, 92, τού, τοϑ, 
121, 123) 1347 1445 236) 242, 244) 24ξς, 246, 247. (μηρί. ΑἸά. (δι. 

Νίο. ετὴ δεκαεζξ 44. δώδεκα ἔτη τη). τ. Ατη). ἘΔ. 

βα: 
ἐξασίλευσεν] ρτξε- 

και απεϑανε ΧΙ], 449 64, 749 82,93» 106, 119) 130, 123) 134» 144. 1:48, 

236, 442, 243) 244. ΑἸά, (αἰ. Νίς. Αγαι. 1. ἈΠΕ; Ἑὰ. δι’ ἧς κω 

απεϑανε 121) 247]. ἢ καὶ ἀπέθανε Οεογς. ἐν ἤ 

8"Ρ 

-- .-... 

“Φγ.Ν Ἴ 
τῳ Ἰωὰς] τε ΓΕ 

καὶ ἀπέϑανε ϑίλν:. ὁ . 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ. 

Ῥ ΄ ΄ Ὁ ΠΝ: Ν ἜΣ" Σ Ξ ΚΕΦ. ΧΙ, 
»" Ν οι “π π- ; ἝΔΟΣ : ἐκου α 

χαὶ ἔχλαυσεν ἐπὶ “πρόσωπον αὐτϑ, χαὶ εἶπε, Πάτερ πτάτερ, ἀρμαᾶ- Ισραηλ χαὶ' ἱππεὺς αὖτε, 
» νι .ς Νι 7 Ν᾿, ΄ ᾿ 

Καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἑλισαιὲ, Λάξε τόξον χαὶ βέλη" χαὶ ἔλαξε πρὸς ἑαυτὸν. τόξον χαὶ βέλη. :Καὶ τς. τ6. 
ἷ Γ ᾽ - “,,. . 9᾿ ’ ͵ 3 Ἁς Ν, ᾿ ρι  ν 

εἶπε τῷ βασιλεῖ, ᾿Επιξίξασον τὴν χεῖρά σα ἐπὶ τὸ τόξον" χαὶ ἐπεδίξασεν ᾿Ιωὰς τὴν χεῖρα αὐτῷ κι 
έ ΜΡ - ρ ᾿ εἰ ρῷ Ππιος : 4 Σ “4 Ὶ 

χαὶ ἐπέϑηχεν Ἑλισαιὲ τὰς χεῖρας αὐτῇ ἐπὶ. τὰς χεῖρας τοῦ βασιλέως, Καὶ εἶπεν, ΓΑνοιζον τὴν 17. 
᾿ ε - Ν .-, : Ὁ ΕΡΡ Ἐν κα - Ν ἤῬἬ ὄπα Ζ 

συρίδα χατ᾽ ἀνατολάς". χαὶ ἤνοιξε" χαὶ εἶπεν. Ἑλισαιὲ, Τόξευσον' χαὶ ἐτόξευσε" χαὶ εἶπε, έ- 
ρ 7 ο ΄ ΄ , Γ ΄΄. ν΄ ’ ΝΣ ; “3 3 σον Φ 

'λος σωτηρίας “τῷ Κυρίῳ, χα! βέλος. σωτηρίας ἐν Συρίᾳ, τ «τάξεις. τὴν Συρίαν εν ΕἾΕΣ εως. 
ἴω 7 ΝΕ ἰοὰ ρὸ Υ 

συντελείας. Καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἑλισαιὲ, Λάξε τόξα" καὶ ἔλαθε" χαὶ εἶπε τῷ βασιλεῖ ᾿Ισραὴλ, 18, 
“ ΠΡ. ΨΚ{Ζ.ῃΈΚΕΑΕ ν Ὗ Ν 2 ΄ »,.)»Ὁ. »)»,ι εν 

Πάταξον εἰς τὴν γῆν χαὶ ἐπάταξεν ὁ βασιλεὺς τρὶς, χαὶ ἔφη. Καὶ ἐλυπήθη ἐπ αὐτῷ ὁ ἂγ- 19. 
“|ῖῶι.. "32. “ “΄ ἊἋ τ 7 ΄ 3 Σ “ ἊΝ ΄᾿΄᾽᾿᾽᾿ Ὁ 

ϑρωπος τῇ Θεξ,. καὶ εἶπεν, Εἰ ἐπάταξας τεντάχις ἢ ἑξάχις, τότε ἂν ἐπάταξας τὴν. Συρίαν ἕως. 
᾿ . »“ ΝΕ .«, Ὁ ῃ ' ε Ν ν Μ ᾽ 

συντελείας, καὶ νῦν τρὶς πατάξεις τὴν Συρίαν. Και ἀπέϑανεν Ἑλισαιὲ, χαὶ ἔϑσαψαν αὐτόγ" 20. 
ἊΞ »ὦ "“ "᾿ ν,Σ “ζΖ 2. "Ὁ Ὄπ Ο ἢ τ 

χαὶ μονόζωνοι Μωὰξ ἦλθον ἐν τῇ γῆ, ἐλθόντος τῷ ἐνιαυτδ, Καὶ ἐγένετο αὐτῶν ϑαη)όντων τὸν 21. 
: 4 2 ΡΡΕΣ ΟΣ ΤΑ «ς ΄ πο σ ἣς 

ἄνδρα, καὶ ἰδὲ εἶδον τὸν μονόζωνον, καὶ ἔῤῥιψαν τὸν ἄνδρα ἐν τῷ τάφῳ Ἕλισαιξ". χαὶ ἐπορεύϑη 
β » 3 ΟΝ ΝΙΝ 7 5.» Νν 2, “ νν 2 

χαὶ ἥψατο τῶν ὀςέων Ἑλισαιὲ, καὶ ἔζησε χαὶ ἀνέςη ἐπὶ τὰς πόδας αὐτ. Καὶ ᾿Αζαὴλ ἐξέσλιψε 22. 

ὃν Ἰσραὴλ πάσας τὰς ἡμέρας ᾿Ιωάχαξ. Καὶ ἡλέησε Κύριος αὐτὰς καὶ ὠχτείρησεν αὐτὲς, χαὶ 2 τὸν Ἰσραὴλ σᾶσας τὰς ἡμερὰς ἰωᾶχᾷς. αι ἡλξῃ θιος ς ὠχτειρῆ ς) χαὶ 23. 
» 2. "Ὁ ν εκ κΚ . Νν 3. Ν ν 2 Ν .. 3. 

ἐπέξλεψεν ἐπ᾽ αὐτὸς διὰ τὴν διαϑήχην αὐτῷ τὴν μετὰ ᾿Αξραὰμ χαὶ σαᾶχ χαὶ Ἴαχωθ, καὶ οὐκ 

τὴν γὴν] κα εἰς τ 8. καὶ ἐπάταξεν] -“Ἐ εἰς τὴν Ὕην ιοό. ὅβασι- 

λεὺς] α 82, 93ν τού, Οοἰηρί. υὶρ. παῦε ἴδ --- (άεχ᾽ ὅγχ. Ραήζ, 
τρὶς} τρεῖς 93. ᾿ ' 

ΧΙΧ. Καὶ ἐλυπήϑη---τῷ Θε5] α' ουπὶ ἰηεττηοά, 246. ἐπ᾽ αὖ- 
τῷ] α ᾿ςϑ. περὶ αὐτῇ Οεοτρ. ϑ[αν. Μοίᾳ. Εἰ ἐπάταξα. κἡὶ (Ὡς) 

Οἴἶτορ. ἀφ᾽ ἧς καὶ ὠπίϑανε 8ϊν. Μοᾷ. πρὸς αὐτὸν] ροηῖι ροῖξ 

Ἰσραηλ 82, 93. τοΒ. Οοπιρ. Ἰωὰς] ργαηνῖ ὁ 1ς8. Ιωραμ 236, 

342. ἐπὶ τρόσωπον αὐτῇ] ἐπι τόροσωπε αὐτὰ 1], ςό. καὶ εἶπε] 

κ 93. - ἅρμα Ἰσραὴλ] ἅρμαῖα Ἰσραὴλ Ατπι. τ. Απη. Ἐά. π- 

πεὺς αὐτῷ} ἵππεις αὐτὰ Αττη. τ. Απη. ἙἘά. δ8[αν. 
ΧΥ. Καὶ εἶπεν αὐτῷ] αὶ αυτω 44. κα καὶ Απη. τ. πη. Ἐά; επαταξας 93. εἰ ἐπαΐαξες τοό. εἰ ἐπατάξεις (0) 242. τοιντά- 

Λαξη λάδε σὺ Ατπι. τ. Απη, ἘΔ. τόξον 19} τὸ τοζον 93. τόζξονσε κις.]}] τεντακῆς 242. ἢ ἑξάκις] καὶ εξάκις 236, 242. τότε ἄν] 
Ἄττιν. Ἑά. καὶ βέλη] και βολαϑας 19. και βολιδα 71. καὶ βολιδϑας τότε εἂν 247. ἕως συντελείας] ἕως συντελείαν ΑἸά. ᾿ καὶ ἕως τῆς 

85, 93. 1ο8. Οοπιρ. καὶ ἔλαβε] -ἢ Ιωας 82,93, το86. καὶ ἔλαδε συντελείας Θεοτρ. ᾿ καὶ νῦν] νῦν δὲ Θεογρ. δῖαν. Μοίᾳ. νῦν τρὶς} 
ὅς. δὰ βη. οοπι.] 245) 247. τυρὸς ἑαυτὸν] προς αὐῇον 64, 74.» τοό, τριτὸν 10. γὺν ἐπὶ τρις 71. Υυν τριτὸν 82) 93. νῦν τρίτον τρίον (βς) 

1οϑ. . τῳαταάξεις] τυαϊαξης 93. 
ΧΧ. ὠπέϑανεν Ἑλισαιὶ] ΤΥ. 995, τοϑ. Οοιηρ!. - καὶ ἔϑαψα»] 

καὶ ϑαπίεσιν το, 82, 93, 108. Οοπιρὶ. καὶ μόνόφωνοι ΜωδἘ] μο- 

χοθβ, 123») 134,1 ς8, 236, 244, 246. ΟΟμπηρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. (δὲ. Νίο. "93: 

Ἄχ. 1. Ασπι. Εὰ. ἐνώπιον αὐτϑ διαν. Οἷἶτορ. τόξον 49] τοξὰ 7:1. 
-ΧΥΙ. Καὶ εἶπε] - Ελισ. 82, 93) 1ο8ϑ. Οοπιρὶ. καὶ εἶ (ἢ) 24ς. 
τῷ βασιλεῖ] α 44- -ἰ Ισραηλ 85, 93, τοϑ. Οοπιρί. ΑἸεχ. Αγηγ. 1. 
Ἄστι. Εά, δά γερο {7αεἱ Ψυΐρ. ᾿Ἐπιβδίδασον) ἐπιξέξασον (ἢς) 

4242. τὴν χεῖρά σε] τὰς χεῖράς σε Ατπι. τ. Αγ, Ἐά, ἐπὶ τὸ 
τάξον] Βαθεῖ τὸ ἰπ οἰιᾶγ. τηΐπογε Αἰεχ καὶ ἐπεδίδασεν---χεῖρα αὐ- 
τῷ] καὶ ἐποιησεν 5τὼ 44. κα οὐπὶ ἰηϊεγπηοά, 226, 242,234ς. καὶ ἔπε- 
δίξασεν Ἰωὰς] αΊωας 64, 82. Οομρ!. ΑΙά. Απῃ. τ᾿. Αγ. Εὰ. Θεουρ- 
και ἐπεδιξασεν ὁ βασιλευς 935 το8. βαθεῖ Ἰωὰς {10 --- Οοάεχ ϑγτγ. 
Ῥα, τὴν χεῖρα αὐτῷ} -ἱ- ἐπι τὸ τοῖζον ΧΙ, ς5, ςό, 71, 745 92,93» 
τού, 1οϑ, 119) 121» 1239 1345) 1449 158,).243, 247. ((άεχ ὅγγ. Ραγ. 

(υὉ ---) Αἴεχ. Οεογρ. δαν. -Ἱ Ιωας ἐπι τὸ τοζον 64. -ἰ ὁ βασιλεὺς 

ἔπι τὸ τοῖον 82. τὴν χειρῶ ἐπι τὸ τοῖον 246. -ἰ- Ἰωαὲ τὴν ἐπὶ τὸ τόξον 

ΑἸά. ἐπὶ τὸ τόζον τὸς χεῖρας αὐτῷ Αὐτὴ. 1. Αττη. Εά, τὰς χεῖρας 

αὐτῷ] α αὐΐα τοϑ. τὴν χειρα αὐτῇ 148. ΑἸεχ. Απῃ. 1. Αστῃ, Εά, 
ΧΥΙῚ. κατ᾽ ἀνατολάς] καΐα ἀνατολὰς τοϑ, 1 ς8, 244. 246, 247. 

ΟοΙΩρὶ. ἥ ἐξ κατ᾽ ἀνατολὰς Ατηι. 1. Ατηι. Εά. Οεογρ. δίαν. Οἴτορ. 

Ἃ κατ᾽ ἀνατολὰς δῖαν. Μοίᾳ. καὶ εἶπεν 2. -ἐτοζευσε] αὶ οὐπὶ ἴπ- 
τεγπιοά, 1. Ἐόξευσον] κα 236. ροιζησον 24ς. ΑἸ. Τόξευσον--- 
καὶ εἶπε] αὶ οὐπλ ἱπίειτηθά. ς2,) 74) 929 1ού, 134, 246. καὶ ἐτόξευ- 
σε͵ κα 144. 436, 242, 24ς. καὶ ἐροίφησεν Αἷεχ. καὶ ἐτόξευσεν ὃ βασι- 
λεὺς Θεοτρ. δῖαν. Μοίᾳ. καὶ ἐτόξ. καὶ εἶπε] α 144,342. καὶ εἷ- 
πεὶ καὶ εἶπεν Ἑλισ. ΧΙ, ςς, 1219 18,243, 32445γ24, 247. ΑἸ4. Οεοτρ. 
δἰαν. α 144,)342. Βέλος σωτηρίας τ} ταῦτα βέλη σωτηρίας ϑῖαν. 
Οὔἴτορ. βέλη σωτηρίας (ἢο ᾿πῖτ4) δῖαν. Μοίᾳ. Βέλος σωτηρίας τῷ 
Κυρίῳ], ΧΙ. τῷ Κυρίῳ] α τῷ Ὑπεοά. 1. οἷς. τῷ Κυρίᾳ Αγπι. 1. 
τη}. Ἑά. Θεόν. δῖαν. καὶ βέλος σωτηρίας] α και ΧΙ. καὶ βέλη 

σώξοντος ϑίαν. Οἶτορ. ἐν Συρίᾳ] εν Ισραηλ το, 82: 93, τοϑ, (243. 
τρᾶΓρ.) 244. Ὑιοοάοτεῖ, ἱ. οἷς. ῥγαπητε, καὶ 44. ἐν ̓ Ασυρίοις Αττι. 1. 
Ἄττῃ. ἙἘά. καὶ πατάξεις) καὶ τατάξει ΠΠ, καὶ ἐπαΐαξεν 24ς. εἰ 
οἷηςες ϑίδν. ΜοίΏ. τὴν Συρίαν] εἰς γὴν Συρίαν 24ς. τὲς ᾿Ασυρίες 
(ἔς ἰηΐτ) Ασπ. 1. πη, Ἑά4. τὰς Συρίους (ῆς ροίξεα) οοῦρ. ἐν 
᾿Αφὲκ] α ἐν 246. ἐν Πὲκ Θεοῖγ. ἐν ̓ Αϑὲκ δῖαν. Οἰἶγορ. 

ΧΨΠΠ. εἶπεν αὐτῷ] α ἀντῳ 44, 236, 242,24. αὐτῷ Ἕλισ, 
ἔλισ. τῳ ἴωας 82, 93, τοϑ. (οιηρῖ. δαθεῖ (Ὁ --- (οάεχ ϑγγ. Ῥαγίί. 

Λαξε} λάξε σὺ Απη. τ. λάβε σὺ σοὶ Ατη!. ἙἘάΔ, τόξα] πεῖε βελη 
10) 82,93) 108. τοῖον 64, 110, 1ς8. Α]ά. δ᾽αν. τὸ τοζον 121, 243, 
647. βελη Οοπιρὶ. Απη. ΕἘά, καὶ εἶπε] - Ελισ. 82, 93, τοϑ: 
τῷ βασιλεῖ Ἰσραὴλ] α 44. λα Ισραηλ το8. Οοῃρὶ. βασιλεῦ Ἰς- 
μαὴλ αεοῦρ. Παγαξον] “ τῷ ἀκοντίῳ ( )σεμῖο) 81αν. Οὗἶτορ. εἰς 

νόζωνοι δὲ ἀπὸ Μωὰξ Οξοτς. δῖαν. Οἷἶτορ.. μονόξωνόι δὲ Μωδδ ϑίαν. 
Μοί. ἐλϑόντος τῷ ἐνιαυτθ]} ἐπιςαμένου τῷ ἐνιάυτὰ τότε ϑίδν. 
τῷ ἐνιαυτὰ]} τὸ 246. . ᾿ : 

ΧΧΙ. Καὶ ἐγένετο] α ἐγένέϊο 44. αὐτῶν ϑαπήόντων) α αὐτῶν 
44. αὐτῶν ϑαπῖ. τὸν ἄνδρα] ἐν τῷ ϑάπίειν αὐτὰς: ἄνδρα ἕνα 6 (ο- 

ἀΐςες5 ϑογρῖὶ. τὸν ἄνδρα 12} ανϑρωπον ενα το, 82, 93, τοϑ. (οπιρὶ. 
α τὸν 64. (119. Ἔχ ἐπηεπά.) -Ἐ ἐν τῳ τάφῳ Ἐλισαιϊε 246. τὸ σῶμα 
ἄνδρος τεθνηκότος ϑίαν. Οἴἶτοσ..ὀ καὶ ἰδὲ] α καὶ 44. καὶ ἰδοὺ---- 

μονόζωνον] και ἡγίισε το τεειρατηριον αὐἶοις 19, 82, τοϑ. κα 74. καὶ 
ἡγΐίσετο τηρατήριον (ῃς) αὐΐοις 93. εἶδον] ἰδὸν24ς. τὸν μονό- 
ζωνον] τοὺς μονοζώνους 8ῖν. - καὶ ἔῤῥιψαν τὸν ἄνδρα], γ4.. τὸν 
ἄνδρα “5} αὐτον γι1. ἐν τῷ τάφῳ] α τῷ τὁ' ἐν τῷ τάφῳ 
Ἔλισ,7 α ἴο 246. Ἑλισαιὲ] - καὶ εφυγον το, 82) 93, τοϑ. καὶ 
ἐπορεύθη} καὶ ηλϑὲ το, 82) 93» τοϑ. Ὁ ὁ ανϑρωπος 64. Αἰά. καὶ 

ἐπορευϑησαν 71. καὶ ἐφυγον ις8. καὶ ἐνέπεσε σῶμα ἐνθρώπε τεϑνη- 
κότος δι.αν. καὶ ἥψατο] -ἰ- ὁ ανηρ ὁ ϑαπίομενος το, 82, 93. ΟοηΡὶ. 
Ἔ δανθρωπος ςς. -Ἐ ἀνὴρ ὃ ϑαπίομενος τοϑ. -᾿- ὁ ἀνὴρ (Ὁ κξς Οο- 
ἀεχ ϑγυ. Ραγϊ, τῶν ὀςίων] τῶν οφὼν τς) 74, 82, τοῦ, 168, 134, 144, 
242, 54, 247. ΟΟμηρὶ. τῶν ογοῦν (ῆ5) 226.Ἡ. καὶ ἀνέςη] καὶ ἐξ Ἢ 
82. Οοπηρὶ. ἐπὶ τὰς τιόδας αὐτῇ] υπὸ τες σοδὰς αὐε 44. 

ΧΧΙΙ. Καὶ ᾿Αζαὴλ] -ἰ- ὁ βασιλεὺς Συριας ςς. - -Ἑ βασιλεὺς Συ- 
ριῶς 82, 93) 1ο8, 121) (244. πηᾶγρ.) 247. ((οάεχ ὅυγ. Ῥαγΐ, ουπὶ Συ- 
ριας ὧὰ 3.) Οομηρὶ. Αἰεχ. - - ὁ βασιλεὺς Απηῃ. τ: -Ἐ βασιλεὺς 
᾿Ασυρίων Απτη. Εἀ. Ἰωώχαζ!) -" και ἐλαξεν Αξαηλ τὸν αλλοφυλον 

ἐκ χεῖρος αὐῇε απο ϑαλασσης τῆς καϑ' ἐσπεραν ἐς Αφεκ΄ 195 82, 93» 
τοϑ. ᾿Αχαξ Οεοιρ. (δῖαν. Οἴτορ. ἢς ἰηα.) 

. ΧΧΙΠῚ, δεῖ τοΐυπι οοιηπιᾶ το) 82, 929) 108. ((. νεγ. .) Καὶ 
ἠλίησε--διαϑήκην αὐτῷ] καὶ μετεμελήθη Κύριος, καὶ ᾧνγειρεν αὐτὲς 
διὰ τὴν διαϑήκην αὐτξ ὙΠεοάοτει. Ο. 41. ἰπ 4 ες. Κύριος αὐτὲς] 
Τι. 246. καὶ ὠκτείρησεν] καὶ οικγειρησεν τς8. ΑΙεχ. καὶ ὠχτείρ, 
αὐτὰς] . 247.. καὶ ὠκτείρ. αὐτὲς---Ἰακὼδ] εἰ τόνεγψας οἱ α«( εον 

2γορβίεν ραδζενι μωμς φυοά ἀαδεδα! ἐμὲ “ ναἤση, εἰ ἤ,ἀς, εἰ Ὡαεοῦ : 

νυν. καὶ ἐπέδφεψεν ἐπ᾿ αὐτὰς} α ςς. ἐπ᾿ αὐτὰς] τρος αὐΐους 

44, τό, 71.) 74, τοῦ, 120, 121,) 123, 1345 1445 1548, 436, 242, 244)...“ : 
α4ς. Οοηρὶ. Αἰά, Αἰεχ.. τὴν μετὰ ᾿Αξραὰμ-- Ἰακῶὼξ] τρὸς ᾿Α- 
δραὰμ, καὶ Ἰσαῶκ, καὶ Ἰακὼξ Ὑπεοάοτεί. 1. οἶς. ἡ μετὼ ᾿Αὐραὰμ 
καὶ μετὰ Ἰσαᾶκ᾿ καὶ μετὰ Ιακὼξ Ατπη!. τ. Αὐτη. ΕΔ. ἤς, ουτῃ μετὰ 
(εγηεῖ, δίνυ. ἣ ἦν μετὰ ᾿Αδραὼμ καὶ ᾿Ἰσᾶὰκ καὶ Ἰακὼξ Οεοτρ. ᾿ καὶ 



ΒΑΣΙΛΔΛΕΙΩΝ .Δ. 
ΚΕΦ. ΧΗΙ. 

24. 
25. ἀπέσανεν ᾿Αζαὴλ. βασιλεὺς Συρίας, 

6. 

. ἐν τοῖς ὑψηλοῖς. 

ῬαΡ.. 

ἠδέλησε.. Κύριος. διαφθεῖραι αὐτὰς, χαὶ . 2 2. ο»ς -ς 3. νὩ- ΝΣ . κο. Β᾽ οὐχ ἀἰεῤῥιψεν. αὐτὰς ἀπὸ τῇ ποροσώπου αὐτὸ. Καὶ ΝΣ . 2 ᾿ "" 5. κὸ ϊ : χαὶ ἐξασίλευσεν υἱὸς Αδὲρ υἱὸς αὐτῇ ἀντ᾽ αὐτῇ. Καὶ ἐπέ- φρεψεν Ἰωᾶς υἱὸς ᾿Ιωάχαξ, χαὶ ἔλαξε τὰς «σόλεις ἐκ. χειρὸς υἱβ Αδὲρ υἱξ.Αζαὴλ, ἃς ἔλαξεν ἐκ ᾿ ἈΝ 29 ζει τὺ ΤῊΝ " 9. Ὁ 3 ᾿ὌὉ ΄ χειρὸς Ἰωάχαζ τοῦ σατρος αὐτϑ ἐν τῷ πολέμῳ' 
“«Τὅλεις Ἰσραήλ. 

ἘΝ ἔτει δευτέρῳ τῷ Ἰωὰς υἱῷ “Ἰωάχαζ βασιλεῖ 
Ν, 3.75 3 ᾿ ᾿ ' κῷ 

βασιλεὺς ᾿Ιόδα. Ὑἱὸς εἴχοσι χαὶ πέντε ἐτῶν. 

ς : ᾿ : ἢ . 3᾽ ᾿ - τρὶς ἐπάταξεν αὐτὸν. ᾿Ιωᾶς, χαὶ ἐπέςρεψε τὰς 

“ 

-.-.: 

τ. 

3 ὌΝ, νι τς 2 “ ἴϑῳω. ἷν; Ἰσραὴλ, χαὶ ἐδασίλευσεν ᾿Αμεσσίας υἱὸς Ἰωὰς 
“- 3 [ω : τ φ ᾿ 2 Ε ᾿ ’. ἤν ἐν τῷ "βασιλεύειν “αὐτὸν, χαὶ εἴκοσι χαὶ 'ἐνγξα ’ἦὕ ΕΣ Ζ΄ » ε ᾿ ν».ῃ, ρ, Ἵ» κ᾽. 2. ᾿ : ᾿ . 

. ἔτη ἐξασίλευσεν ἐν ἱερδσαλήμ, καὶ ὄνομα τῆς “Μητρὸς αὐτῷ ᾿Ιωαδὲμ ἐξ Ἱερεσαλήμ. Καὶ ἐποίησε Ν 20." 3 3 ρ ’ 3 Ξ ων ἴω : : [ν 9 τ ὡς 
τὸ εὐϑὲς ἐν ὀφθαλμοῖς Κυρίου, πσλὴν ὄχ ὡς Δαυὶδ ὁ πατὴρ αὐτϑ' χατὰ πάντα ὅσα ἐποίησεν »ι.νΝ ες Ν ᾽ν»; ἷ ὑσὶ ' ᾿ Ἐπ γὰ ἐς Ἰωᾶς ὁ πσατῆρ. αὑτϑ ἐποίησεν. Πλὴν τὰ ὑψηλὰ ἐχ ἐξῆρεν" ἔτι ὁ λαὸς ἐθυσίαζε χαὶ ἐσυμίων 

΄ 9 νὦ 7 
ρ λὲς αὐτϑ τὰς πσατάξαντας τὸν πατέρα αὐτῷ, 

ν 2. “ φ΄. ΄χΊἽἼ. : 2. “Ὁ : δ᾽ Καὶ ἐγένετο ὅτε χατίσχυσεν ἡ βασιλεία ἐν χειρὶ αὖτ, χαὶ ἐπάταξε τὲς δά-. 
΄-ς ἃ, ςε«ς“, ρ σ΄ 2 3 ξ΄ Καὶ τὸς υἱὲς τῶν πταταξάντων οὐκ ἐθανάτωσε, Ν ἐπ χζφὭΉ, 2 . ; “ , : ' »᾽ : ῥ᾽ . χαϑῶς γέγραπΊαι ἐν βιδλίῳ νόμων Μωυσῃ, ὡς ἐνετείλατο Κύριος, λέγων, Οὐκ ἀποϑανῶνται πα: 

, 

οὐκ ἠθέλησε] « καὶ Οεοῦρ. ᾿ καὶ οὐκ ηϑέλ. Κυρ. διαφϑ. αὐτὲς} ἐ 
ποίμιε αὐ ῥενάεγε εος. ΨαΪρ.- . Κύριος 251 μαδεῖ ἤῃθ -- Οοάεχ ϑγύ. 

. διαφϑεῖραι αὐτὲς] διαφϑειραι αὐην 44. -Ἐ καὶ ἐλαδιν Α- 
«ζαηλ τὸν αλλοφυλον εκ χείρος αὐΐκ απο ϑαλαάσσης της χαϑέπερας (Πς) 
εὼς Αφεὰ τςϑ. . καὶ οὐκ ὠπέῤῥιψεν] καὶ "εκ αἀπερρεψεν 71. α και 
158. καὶ οὐκ ὠπέῤῥιψεν ὅς, δὰ ἔῃ. ςοι.] μεζηξ Ῥγογίσεγε βολὶέμε, 
τίψμε πὶ ργαξίεης ἱεπρεει Ψυῖ. ἀπὸ τῷ τροσώπου) κ τὰ ΧΙ; ςς, 
745 τού, 1347) 144..,. 236, 242. Οὐτηρὶ. ΑΙά. δι. Νίς. ᾿ τοροσώκου 
αὐτῇ} - ἕως νῦν (Οοάεχ ϑγγ. Ρασί, [00 --.) Οοηηρί. Π᾿ - 

ΧΧΊΨ. βασιλεὺς Συρίας] κα 44. ργαεπηίξ, ὁ 247). υἱὸς "Αδερ] 
αυιὸς ΧΙ, 445) τς, 56, γ1, 74). 92) τού, 110, 1235) 134) 148, 242,243, 
246. (Αι. Νίο. ϑίαν. Μοίᾳ. Αδερων 2Ζ4ς. Βεπαδαά Αττα, Ἐά: ΝῺ. 
κΑδὲρ] Αζει 1Π, υἱὸς αὐτῇ} ρταεπηίει. ὁ 2425. ἄντ’ αὐτξ] ἐν Συ- 
ριᾳ.44. ὌΝ ΩΝ 

ΧΧΝ. Καὶ ἐπέξρεψεν] καὶ ἐγένετο μέϊα το ἀποϑανειν τὸν Αξζαηλ 
“Ἔπεσρεψεν το.) 1οϑ, ἢς, ἤπε τον, 82. ἔς, “ηἰῆ ὑπεφξρεψεν, 9,. ἐπί- 
ἐφρεψεν] ἀπέςρεψεν ΑἸεχ, Ἰωάχαῷ 19] Αχαῷ τιρ. ἐκ χει- 
ρὸς τ} ἐκ χειρῶν. (ῆς ροῖει) Ατπ,.. 1. Απὼ. Ἐά. υἷα ἴΑδὲρ] 
λυ 44) 56. 74) 92) τού, 123, 134) 144) 236, 245. 243, 244, 446. 
ΑἸά. Οδε, Νῖς, Θεοιρ. α 24ς. νις Αδαδ Ὦ χξ Οοάεχ ὅυγ. Ῥαγίζ, 
Βεναδαδ τλδτρ. Ασα. Εά.. ἴΑδὲρ] Αδαδ]... 7γ1. υἱῷ ᾿Αδαὴλ] 
(44. ανιβ 71. ἃς ἔλαβεν] καὶ ἐλαξεν γι." -Κ Αδαηλ 85, 93, 
Σοϑ. Οορ]. . τρὶς ἐπάταξεν] τρὶς γὼρ ἐπάταξεν ϑῖαν. Οῇτορ. 
τρὶς ἐπάταξεν αὐτὸν Ἰωὰς} καὶ επαΐαξεν Ιωας τὸν υἱον Αδὲρ νιου 
Αζαπηλ τρις ἐν τ πολεμὼ ἐν Αφεκ καῖα το ρημα Κυριου το, τοβ. ὅς, 
ΟΠ) υἱὸν ΡΓῸ ὑμε, 82) 93. καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν τρὶς Ἰωὰς Οοπιρῖ. 
ἐπάταξεν αὐτὸν] ἐπαΐαξεν αὐΐην 144. -Ἐ ἐν τω πτολέμω 18. καὶ 
ἐπέςρεψε] καὶ ὠπέξρεψε Οὐοπιρ!. ΑἸά. Ἰσραήλ] - καὶ οσα ελαξεν- 
καὶ τὰ λοιπὰ τὼν λογὼν Ιωας καὶ παιΐα ὁσὰ ἐποιῆσε καὶ αἱ δυναςειαι 
αὐῇξ καὶ ὡς ἐπολέμησε μέϊα Αμαάσσιε βασίλεως Ιεαδὰ αχ, δὲ ταυταὰ γε- 
γραπῖαι ἐπι βιδλιξ λογων τῶν ἡμέρων τῶν βασιλεῶν Ισραηλ. Και εχοι- 
μηϑη Ιωας μετὰ τῶν τρατέρων αὐἷξ καὶ ϑαπῆεται εν Σαμαρεια μετὰ 
των. βασιλεων Ἰσραηλ. Και ἐβξασιλευσεν Ἱεροξοαμ, νιος αὐΐκ ἀντ᾽ ἄντδ. 

10. “ και οσα ἐλαβξεν, Και τὰ λοίπα τῶν λογων Ιωας και “αὐα οσα 

ἐποιησε;, καὶ αἱ δυναφειαι αὐξ καὶ ὡς ἐπολέμησε μετα Αμεσσιε βασι- 
λεὼς [5δὰ, οὐκ ἰδου ταυτὰ γεγραπῖαι ἐπι βιδλιε λογων τῶν ἡμέρων τῶν 
βασιλεων Ισραηλ. καὶ ἐχοιμηϑὴ Ιωᾶς μετα των πατέρων αὐΐκ καὶ 

ϑαπίεται εν Σαμαρεια μετα τῶν βασιλέων Ἰσραηλ, καὶ ἐξασιλεῦσεν 
Ἱεροξοαμ. υιος αὐἷξ ἀντ᾽ αὐτὰ. 82, τοΒ. ἢς, πἰῇ Αμεσσειε, 93. 

1, Ἐν ἕτει δευτέρῳ]. Ῥταπαῖτι. καὶ ἐγένετο δῖαν. Οἷἶτορ. ᾿ τῷ 
ἸΙωὸς} τα Ιωὰς το, 82, 93, 1ο8, 121, 247. ΟΟπιρΙ. Αγπὶ. τ. πῃ. Ἐά. 
Οεοῖρ. ϑῖδν. α τῷ 64, 242. ΑἸά, υἱῷ] υἱξ 10, 82, 93» 1ο8, 121) 
247. Οοπιρὶ. Αππῃ. 1. Ασῃ. Ἐά4. Θεογρ. δῖαν. υἱῷ Ἰωάχαφ] α 346. 
᾿Ιωώχαζ] Αχας 111. Ιωαχας τ6. Αχααζ 247. βασιλεῖ] βα- 
σιλεως 10, 82, 93, 1ο8, 1219) 247. (ὐοτηρὶ. Ατη]. 1. πη. Εά, Θεοῖς. 

ϑἷαν. καὶ ἐδασίλευσεν] κα καὶ 44. τό, 64, 71 82, 93».108, 123. 

Οομρὶ. Απῃ. 1. ἄγῃ. Ἐά. Οθογν. δῖαν. Οἷἶγοσ. ᾿Δμεσσίας] Αμε- 
σιν 7ι. Αμεσσειῶς 93. Αμασιας 110, 158, 24ς. ΑΙεχ. Αμεσιας 

(ἄς ἱπέτα) 236, 245. ᾿Αμασία (ς ᾿πῆ8) Ατπι. «. Απη. Ἐά, - Ἄμε- 
σίᾳ Θεοῖς. δϑίαν. Ἰωὰς] Ιονας (ἤς νεῖ, 13.} 24ς. ᾿ βασιλεὺς] 

ψυϊρ. 

Ζ εκ» ες" -, ΕΝ 3 ΕΝ [ἴω ᾿ ε. ΠΝ ΤΣ . 3 ϑ᾽. ἌἍν,.... 3 , ὕΦ, Ε 5 
τέρες ὑπὲρ υἱων, χαὶ υἱοὶ οὐχ ἀποϑανδνται ὑπὲρ πατέρων, ὅτι ἀλλ᾽ ἢ ἕχαζος ἐν ταῖς ἃμαρτίαις 

βασιλεως 93. Οοπρρὶ. γερὶς Ψαΐρ. 
᾿ΠἹΠν Ὑἱῶὸς] υἱὸς ὧν 82, 93, τοϑ. ΟοΠΌρΙ. 
ἐτῶν εἰκοσιπεῦῖε, 44. 

εἴκοσι καὶ τοέντε ἐτῶν] 
κέ. ἐτῶν δῖαν. Οἴἶτορ. υὐρίπεϊ φείηιφιε ἀπποπσα 

ἐτῶν ἣν] αν γι, το. ἐτῶν Αμεσσείας 82. ετων Αμεσ- 
σιας 93. Οὐπηρ. καὶ εἴκοσι καὶ] ἥπε καὶ υἱτοηυε ϑ8[αν. Οἴτον-. 
εἰκόσι καὶ ἐννέα) εἰκοσιενγεῶ 44, τοῦ, 134) 144, 236, 242. διαθοὶ καὶ 
ἴῃ σμιαγδέζ. πηίποτε Αἰθχ. ἐν Ἱερεσαλὴμ] ἐν Ἰσραὴλ 111,36. καὶ 
ὄνομα καὶ ὄνομα ἦν (υε 4116] τε ωεπιεγ) 5αν. Οἷἶτορ. καὶ ὄνομαᾳ 
χε. αὰ ἤη. οοη1.] λα 158, 242. τῆς μητρὸς] Τῇ μητρὶ 44, ςζ9 64: 
71) 74). 02, τού, 120, 121) 134) 236, 243, 244, 246, 2347. ΑἸά. ΑΙεν, 
τῇ μετρὶ (Π0) 24ς. ἸΙωαδὶμ] Ιωδειν ΧΙ. Ιωδιν 44, 74, 92, τού, 
120, 134) 144)243) 244. Ἰωαλειν ςς. Ιωαδειν 64. ἈΙά. Αἴεχ.. Ιω- 
ναδιὶν γ1. Ιωαδειμ 93. Ἰαωδειν 119. Ιωαδιν τα, 247: Αἴτῃ, 1. ΑΥΠῚ, 
ἘΔ. Θεογρ. Ιωδὴν 236. Ιωαδὴν 54ς. Οοπιρὶ. ᾿Ιοαδίνα ϑ[αν. Ὅπτορ. 
ἸΙωαδῖνα 8ϊαν. Μοΐᾳ. τὰ : 

ΠΠ. ἐποίησε τ} εποιει (ῆς ἰπῆα 815) 44, τοῦ. ἐν ὀφθαλμοῖς 
Κυρίου] ἐνώπιον Κυριου το, 82, 93, τοβ. Οὐοπηρί. Ασπι. 1. Αττη. Ἐὰ, 
ὡς Δανὶδ] ὡς ὁ Δαξὶδ' (δι. Νῖς. ὁ πατὴρ αὐτὰ 19] Βαθεῖ ὁ πατὴρ 
ἴῃ σβαγαξξ. τηΐμοσε Αἰεχ ὁ πατὴρ αὐτῷ 19---ὁ τσατὴρ αὐτῇ 4} 
λα ΔἸϊογυῖτ. οὐπὶ ἱπίειτηοά, 74, 24ς. χατὰ τάϊα δια. Δὰ ἔπ. οοπ). 
λ 1.8. ὅσά ἐποίησεν] ἃ ἔποιησε 546.Ύὸ Ἰωὲς ὅτς. δὰ ἢπ. ςοηι.} 
α ΧΙ, ς6, ,χ46. ᾿Ιωῶς ὁ πατὴρ αὐτῷ} ὁ πατὴρ αὐτε ἴωας τοβ, 
Οουρὶ. ἡ 
ΙΝ. ἔτι ὃ λαὸς] οτι ὃ λαος Π]Ι. ῥγορπηϊτί. καὶ Ατπι. 1, Απη. Ἐά. 

ἐϑυσίαξε] ἐϑυσιαζον γ1, 123, 245. εϑυσιασε 24..νϑὃ 
᾿Ψ, Καὶ ἐγένετο} αὶ ἐγενέϊο 44. ὅτε κατίσχυσεν] ὡς ἐκραταιωθϑὴ 
195) 82, 93. 108. Οοιρὶ. ὅτε κατίσχυσεν--- χειρὶ αὐτῷ} 2οβημαηε 

υΜαῤίδέναπι ον γέρπεηα ἐπ᾿ πιαπέδις ἐὐας 7]. Ῥεῖαρ. ἃρυὰ Αὐὑρ. ἡ βασι- 
λεία] ἡ βασιλεία αὐτῇ ϑῖλν. Οὗτος. ἐν χειρὶ αὐτῷ] εν τῇ χειρι 
ἍἌμεσ. 82, τοϑ. (ὐοπιρί. ἐν χειρὶ Αμεσσειε 93. ἐν τῇ χειρι αὐΐᾳ 123, 
244. ἐν χερι Αμασια αὐτῇ 1.8. καὶ ἐπάταξε] και 44, 82, 93. 
1οβ. Οοπὶρ!. καὶ ἐπάταξε τὰς δέλες αὐτῷ] οκοίἀϊε ρμαγον (μος 701. 
Ῥεϊδρ. 8Ρ. ΑἸ. τὰς δέλες αὐτῷ} τες ταιδὰς αὐτα το, 82, 93. 
Οομρρὶ. τὰς τπτα]άξαν]ας} ρταπηῖιτ, καὶ ςς. α τὸς ΑΙ4, τὸς 
τατάξανΐας τὸν ττατέρα αὐτῷ] οἱ ᾿πάταξαν τὸν βασιλέα τὸν πατέρα 
αὐτὰ Αγ, τ. Ἄστῃ. Ἐά, τὸν τράτέρα αὐτὰ] ργαιπηίτι, τον βασιλεα 
21, 123) 247. Αἴοχ. ᾿ 
᾿ς ΨΙ. Καὶ τὲς υἱὸς] τὲς δὲ υἱὰς Οοπιρί. Καὶ τὲς υἱὰς---ὐκ ἐϑα.- 
γάτωσε] {ε4 Μ]ῖο: δογεπι ποι δεοξάϊε 7]. Ῥεΐαρ. ἃρ. Αὐυρι Καὶ τοὺς 
υἱὲς τῶν ταταξάνηων] τας δὲ νιες ἀντων 82, 923, 1ο8. τῶν παταξ- 
ἄντων} - τύτων ϑ8ῖαν. καϑὼς γίγραπαι) καϑὼς γεγραμμένον 
δῖαν. Μοίᾳ. καϑὼς γέγραπῆαι--- λέγων] “ουκάωπι ἐοθανποπέπηε ἱορὶς 
θοπιϊπὶγ φμο βγιεσερέμπι οΑῇ Τα]. Ῥεῖαρ. ἀρ. Αιρ, ἂν βιδλίῳ] βιδλω 
ςς. εν βιδλῳ τό, ό4, 123. ΑἸά. ΑἸεκ. ἐπι βιδλιε 93. Οοπρ. ἐν 
βιδλίῳ νόμων] ἐν νομῳ 44. ο 
715,92, τού, 108, 134) 144, 242, 243, 244. ΟογρΡ!. Αἰὰ, δῖαν. αι 48. 
ΜωυσῊ]) Μωσὴ 10, 93, 158. (πρὶ. ΑΙεκ. Μωυσέως ΑΙά, Ὡὡς ἐνε- 
τείλατο] καὶ ἐνετείλατο 236,.42ὥ.5. Οὐκ ὠποϑανδνται--ὐπὲρ πατέ- 
ρὼν] Ποπ πιογίόπέμν βαΙΤ : Ῥγο Δι πες δἰ ῥγο ραϊγίδες : 7]. Ῥεΐαρ. δρ. 
Αὐξ. πατέρες] ργαπιίίε, οἱ 1.8, ὑπὲρ υἱῶν] ὑπὲρ τέκνων τ9, 82, 
93, 1ο8. ὡερὶ τέκνων Οὐπιρὶ.᾿ ΄ καὶ υἱοὶ] καὶ οἱ υἱοὶ αι, Νῖς. 

νόμων] νομῳ 1Π1|,24ς. νόμου 1905) 644, 

τ΄ σσι’ 
τὰ 



Ξ Χ 

ως ἄξεεπι νεϊλιία ὅγγ. Βατ- ἩεΌγ. 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ. 

αὐτῇ ἀποϑανεῖται. Αὐτὸς ἐπάταξε τὴν Ἐδὼμ ἐν γεμελὲδ δέχα χιλιάδας, χαὶ συνέλαξε τ 
ΚΕΦ. χγν. 
"Ἢ ἣν 

Ἣν 7. 
7 » » ΄ . ) “2 ἊΨ ; »γπο Ἰεϑοὴλ ε πε «ἢ ΄ 7 2.» 

πέτραν ἐν τῷ “πολέμῳ, χαὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτῆς Ἰενοηλ ἕως τῆς ἡμέρας ταῦτῃς. Τότε ἀπέ- 8. 
; ε δ ε,ρ Ν ΄ Ἂς 

ςειλεν ᾿Αμεσσίας ἀγγέλες πρὸς Ἰωὰς υἱὸν Ιωάχαζ υἱβ Ἰδὲ βασιλέῳς Ἰσραὴλ, λέγων, Δεῦρο 
2 : ο ΄ . » 2 3 ᾿ν Ν 9 ἯΝ Ν 23 7 ςἽἝἼ 3... 

ὀφθῶμεν προσώποις. Καὶ ἀπέςειλεν Ἰωᾶς βασιλεὺς ᾿Ισραὴλ πρὸς ᾿Αμεσσίαν βασιλέα ᾿Ἰόδα, 

λέγων, Ὁ ἄχαν ὁ ἐν τῷ Λιδάνῳ ἀπέςειλε πρὸς τὴν χέδροον τὴν ἐν τῷ Λιδάγῳ, λέγων, Δὸς Τὴν 

ϑυγατέρα σου τῷ υἱῷ μου εἰς γυναῖκα" χαὶ διῆλθον τὰ ϑηρία τὰ ἀγρδ τὰ ἐν τῷ Λιξάνῳ, καὶ 
ν ΄ 2. “2 Ζ΄ ν » ὦ ; 3 ὦ 

συνεπάτησαν τὴν ἄχανα. Τύπ]ων ἐπάταξας τὴν ᾿Ιδεμαίαν, καὶ ἐπῇρέ σε χαρδία σδ, ἐνδοξάσϑητι 

χαϑήμενος ἐν τῷ οἴχῳ σου, χαὶ ἱνατί ἐρίξεις ἐν χαχίᾳ σου; καὶ πεσῇ σὺ χαὶ ᾿Ιόδας μετὰ σοῦ. 
.Ὕ. ὃϑἃϑᾷϑ ν ᾿ Σἦ ΄ Στ ξξη. ἸοΣ Ν 9 Ν Ὶ ὠφϑ Ζ ΤΌ ΨΝ 

Καὶ οὐχ ἤχδσεν Δμεσσιᾶςζ' χᾶ! ἀνεθῇ ᾿Ιωᾶς βασιλεὺς Ἰσραήλ, χαὶ, ὠφϑησαν προσώποις αὑτος 

χαὶ ᾿Αμεσσίας βασιλεὺς ᾿Ιόδα ἐν Βαιϑσαμὺς τῇ τῇ ᾿Ιόδα. Ϊ Καὶ ἔκ]αισεν ᾿Ιόδας ἀπὸ πτροσώπου 

Ἰσραὴλ, χαὶ ἔφυγεν ἀνὴρ εἰς τὸ σχήνωμα αὐτῇ. Καὶ τὸν ᾿Αμεσσίαν υἱὸν ᾿Ιωᾶς υἱᾷ ᾿Οχοξζίου 

συνέλαξεν Ἰωὰς βασιλεὺς Ἰσραὴλ ἐν Βαιϑσαμύρ' χαὶ ἦλϑεν εἰς ἱἱερεσαλὴμ, χαὶ χαϑεῖλεν ἐν τῷ 

καὶ υἱοὶ οὐκ ἀποϑαν.} εδὲ νιοι αποϑαν. 82, 93» το8. ΟΟπιρ. ἀπο- 

ϑανβγαι ο"1 44. ὑπὲρ πατέρων] ὑπὲρ πταῖρος 71. υπὲρ τῶν πα- 

τερων 536, 244. ὅτι ἀλλ᾽ ἢ] λ οτι 44) 82, 93; 1ο8. ΟΟΏΡΙ. ὅτι 

ὐλλ' ἢ ἕο. τἀ ἢ. ζότη. Ϊ ἀπεψεγμε ἐπὶ ρεζεαίο {μο «ποίων ΟὙΡτ, 

ὅτι ὠλλ᾽ ἢ ἵκαςος] αλλ᾽ ἕκαςος Α΄τῃ. 1. Απη. Εά. ἕχαςος} αἴ. 

ἐν ταῖς ἁμαρτίαις] καῖα τας ἀμαρτιᾶς 44. ἐν τῇ ἀμαρτιᾳ 82, 93, 

τοϑ. Οοπρὶ. ὑπὲρ τῶν ἁμαρτίων 245. ὑπὲρ αὐτῷ ὁμαρτίαν ϑϊΑᾶν. 

εποϑανεῖται] αποϑανέϊω 93. τς; 

ΕΠ, Αὐτὸς] Ἐ Αμασσιας το. “ Αμεσσα 93. “Ἑ Αμεσσιας 

1οβ. Οοπιρί. ργατνίττ. καὶ Απῃ. 1. τὴν Ἐδὼμ] τον Εδωμ ΧΙ, 19, 

44. 6, γ4, 92, τού, 121) 134») 144» τς8, 242, 244, 245) 246, 247. 

Θοπὶ. ΑἸά. Αἴεχ. σαι. ΝΊο. τὴν Αἰδωμ 93. ἐν γεμελὶδ] α το, 

τοϑ. ἐπ ζζαίϊε δαϊίπαγεμι Μασ. γεμελὶδ]) ρεμελε 11, ςό, 246. γαι- 

μελα ΧΙ. γιμελὰ 44, 42, 64, 71, 7457 929) 1ού, 110, 120, 123, 134» 

144, 158, 2429 243, 244,24. Οοάεχ, ὅγτ. Ῥατ, Οὐτρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. 

(δι. Νίς. ϑῖαν. Μοίᾳ. γεμαλα ςς. 436. γεμελεχ, ἐν πολέμῳ 82. 

ἐενδαχ, ἐν τσολέμω 93. γῇ μελὰ 121, 247. Μαϊλὰ Απη. ἘΔ. γε- 

μὲλ Θεοῖς. γμέλὰ ϑίαν. Οἴἶτος. δίκα χιλιάδας] χιλιαδὲς δεκα 

καὶ συνέλαξε] και καΐελαξε 123. 

τὸ ὄνομα αὐτῆς] αὐΐην 44. Ἰεϑοὴλ] Καϑοηλ 11, ςό, 82, 93. τοϑ, 

ται, 1ς8, 247. Εἰσαϑωηλ ἐς. ἐξολέϑρευμα 543γ444. Θοὴλ 446. 
Ἰιοιϑοὴλ Οοτηρὶ. ΑΙεχ. Ἰεκϑωὴλ Απη. τ. Αγ). Εά. Ἰεπὸλ Οεοῦς. 

- ὙΠΠ. Τότε ὠπέςειλεν] καὶ ἀπερείλεν 19, 82), 93» 1ο8, ἐν τότῳ 

καιρῷ ἀπέφςειλεν Ατστη, τ. Ατπὶ, Ἐά, ᾿Δμεσσίας] Αμμάσσιας 19. 

Ἱεμεσιας 44. Ἀμεσσείας 93. Αμασιας (ῆς 4110) 1ς8. ΑΙεχ. και 

Ἀμασιας 2445. ᾿Δμεσίας (αἴ. Νίς. ᾿Αμδεσία Θεοῖς. ᾿Αμεσία (υξ 

4111) 51αν. Οὗτος. ᾿Δμεσσία 5ϊαν. Μοΐᾳ. πρὸς Ἰωὰς} τρος ἴας 

11. υἱὸν Ἰωάχαζ] αὶ 44) 2, ττο. ΑἸ4. α Ἰωαχαῷ 74) 92) τού, 
120, 134) 1445 436, 242. υἱὸν Ιωαχας 245. υἱᾷ 18] υἱον ἴηξ 44. 

ς2, 119. ΔΙά, (δι. Νίο. κα υιὰ 74γ 92) τού, 1520, 134) 144) “36,242. 

α ἴα 24ς. υἱῷ Ἰὲ βασιλίως] υἱξ τε βασιλέως 71. βασιλέως Ἴσ- 

ραὴλ] βασιλεα Ἰσραηλ 44. Δεῦρο] δευτε ςς. ΑΙά, Οεογρ. Δεῦρο 

ὁφ59. τροσῶπ.} υεπὶ, νἱάρακιμς πος ιμέμο ἐπ ζαείεδμε ὅγτ. Βαι- Ἠεῦγ. 

ὀφϑῶμιν] ρταιλῖτι. καὶ 82, 93, τοϑ. Οοπιρ. ταροσώποις] ργατηϊ, 

ἐν 82, 93, 1ο8, 123. Οοτρί. ἀλλήλων τοροσώποις Αττη. τ. Απῃ. Ἐα, 

ἐν τοροσώπῳ 8.ν. 
ΙΧ. Καὶ ἀπέίςειλεν] καὶ οτε απεςειλεν 19) 108. Καὶ ἀπέςειλεν 

---λέγων] και ἀπεκριϑη λέγων 44. πρὸς ᾿Αμεσσίαν] τρος Δμασιᾶ 

24ς. τρὸς ᾿Αμβεσία ΘΟεοφ. Ὁ ἄκαν] ὁ ἀκχαν 82, 93, τοβ, 

Ἀπ. τ. ἄπο. Εά., ὃ ακὼν (ςοῖτ.) 134. σακᾶαν 24ς. ὃ ἀχχὰχ 

Ὁοπιρὶ. ὁ ἄκανϑος Οήρεη. 1). 6. τάσηιπως 8 γγ. Βαυ-Ἡεῦγ, ἡ ὀκάν- 

δα 8ϊν. ὃἐν τῷ Λιδανῳ] α ὁ 247. φιὶ ἐπ 1ἰδαπο ϑγτ. Βατ- Ἡςδσ. 

ἢ ἐν τῷ Λιβάνῳ δΙ.αν. ἐν τῷ Λιξάνῳ τ᾿ --ἶἰν τῷ Λιδάνῳ 29] κα 8]- 

τοτπῖσ. οὐπι ἱπιειτηεά. 1.8. τὴν ἐν τῷ Λιδαάνῳ] ἐν τῷ Λιδάνῳ Αττη, 1, 

Ατηι. ΕἘά, ὅσαν ἕν τῷ Λιβάνῳ ϑ'αν. καὶ διῆλϑον] και διηλϑε. το, 

γι, 93, τοϑ, 123. Οοάεχ ὅγγ. Ῥαγ, Οοπιρὶ. ΑΙεχ. καὶ ηλϑον ςς. 
τῷ ὠγρξ--- Λιβάνῳ] τὰ ἐν τῷ ἀγρῳ 343, 244. τὰ ἐν τῷ ιδάνῳ] 
α τῷ 44, 71. διαδοῖ τῶ ἰπ οπαγδέξ. πιίποσε ΑἸεχ. καὶ συνεπάτησαν] 

και συνεχκαΐησε 71) 829 93, 123. 246. (ὐεχ ὅγγ. Ῥατὶί. (τρί. τὴν 

ὥἄκανα) τον ακανα 1], ςό, τ21, 1ς8, 246, 247. ΑΙεχ. τὸν αχᾶν (ξ. 

τὸν ἀκχαν 81, 93. τὴν ἀχχαν 1οϑ. α ἀκανῶ 242. τὸν ἀκχάχ, 

Οοπηρί.᾿ τὴν ἄκχανα Ατπι. τ. Ατπι. Ἐά. τὴν ἀκανθην δῖαν, 
Χ. Τύπ]ων] τ-αἱαξας 19, 82, 93, τοϑ. Οὐάεχ ϑγτ. Ῥατὶ, Πρηρρὶ. 

Ὑπεοοάοτεῖ. Ο. 43. ἰπ 4 Κρ. α δῖαν. Οἷἶτορ. Τύπ]ων ἐπάταξας} 
ὃ τυπῖων ἐτυψας ταταξας ἐπαΐαξας 243. τιλγρ. ἐπάταξας] ἐπα- 
ταξζαν ςς- καὶ ἔπηρε] καὶ ἀπῆρε 144. καὶ ἐπήρε (Δ) .544: 

“ 

καὶ εἐφυγὸν 93,» ιοϑ, 123. (οπιρὶ. δίαν. Οἴτοξ. 

ἐπὴρί σε] α σε αεογρ. ϑῖαν. καρδία σου] ἡ καρδια σε ἡ βαρεια το, 
82, 93. 108. ὙΠεοά. 1. οἷς. ῥγαπηῖτ. ἡ 44) 5 5) 64, 71) 74) τού, το, 

120, 121») 1239) 134) 144, 18, 236,242, 244534ϊ, 3247. Οὐομρὶ. Αἰὰ, 

ΑΙεχ. (αἵ. Νίς. ἐνδοξάσϑητι] ἐνδοξασϑητι δὴ ΧΙ." ὈΪ5 (ΟΠ Ιὲ το, 
82, 93,) τοϑ. Οοπιρὶ. Τεοάοτεῖ. 1. οἶς, εἐνδοξασϑήτω 416, 242. ἔν- 
δοξ. καϑήμ. ἐν οἴκῳ σε] πωπς (24 ἐπ ἄσμιο μα: Ἀφ. καὶ ἱνατὶ] 
α και ΧΙ, 44, κὉ» 645. 715) 745γ 119) 120, 123») 1345 1447 158, 236,45, 
247. Οοάεχ ὅγγ. Ῥαγ, ΑἸά. (δῖ. Νίς. βαρεῖ καὶ ἱπ' ομαγαδξ; πύποτς 
ΑΙεχ.. καὶ ἱνατὶ δίς. δὰ ἢη. σοη).} φωΐά ργονοσας ἱπ πιαῖνπι, εἰ οαδὲς 

“εἰ 7κάα ἰφεμπι 7 Ανυρ. καὶ ἱνατὶ ἐρίξ, ἣν κακίᾳ. σὰ] ,. δ6ς. 
ἐρίζ. ἐν κακίᾳ σου] ἐν κακίᾳ σου ἐῤῥίζεις (ἢ0) 242. ἐν κακίᾳ σου] 
Ασα το, 93» τοϑ. Οοπιρὶ. Ὑμεοάοτεῖ, 1. οἷ, ἸΙδδας] ῥγαθῦγῖες, ὁ 
Ὑπεοάοτεί, ]. οἶξ. 

ΧΙ. ᾿Αμεσσίας} Ἐμεσιας 71. Αμεσιᾶς 1.8, ΑΙεχ. ὁ ̓ Αδεσίᾳ 
Οεοῖρ. ᾿. Ἰωὰς] Π,24ς. βασιλ. Ἰσρ.] ργαταῖῃ. ὁ Π, 64, 745 134) 
247). κ 44. καὶ ὥφϑησαν] καὶ ὠφϑη.1}. τροσώποις} ργβεγαϊίξ. ἐν 
10, 93, 108, 123. Οοχηρὶ, προσώπῳ ϑίλν. αὐτὸς --Ἰάδα 19]. συπὶ 
Ἰπιεττηοά, 44». 71. αὐτοῖς. καὶ ᾿Αμασσίας ὁ βασιλεὺς Ἰάδα (80) ΑΙΔ. 
βασιλεὺς Ἰόδα} ρτγαγαῖεῖ. ὁ ΧΙ, ς ς, 64» 745 τοῦ, 134) 144) 18, 246, 
242. Οἵ. Νίς. ἐν Βαιϑσαμὺς] μαθεῖ Ὁ δὲ 64. εν Βεϑσαμυς ται, 

βασιλεὺς ἐν Βασαμυς 236. βασιλεὺς ἐν Βαιϑσμις 245. ἐν Βαιϑσα- 
μὲς (ἂς ἱπᾷ4) Οοπιρὶ. ΑΙά. ἐν Βηϑσαμὺς (ἔς ρμοίεε4) ΑἸοχ. ἐν Βεπ-- 
σὰμ (ἢς ροϊεοα) ὕεοιρ. ἐν Βεϑσῶμ ϑ8ίαν. Οἶτορ. ἐν ϑΒαιϑσαμὺς 
ἄτο. δὰ Άπ. σοηι.Ἷ ν 24.» 246. ᾿ς. τῇ τῇ [4δὰ]} γὴ τὰ Ἰσδα 11, εν ψή 
[5 δα ΧΙ. τῆς Ιπδαιας τ9, 64; 82, 93, 1οϑ, 123. ΟοἸαρὶ, ΑΙά. α τὰ 
44, 745) τού, 1345 144, 236, 242. (Αἵ. ΝΊσ. κα τῇ 121, 2447. Οεογα. 

δῖαν. Οἷἶτορ. τῇ τοὺ ἸΙορδανον 244. τῇ τῆς Ιπδαίας (ςσιμ τῇ ἰᾳ 

οἰιαγαέξ, υὐΐη.) ΑἸεχ. τῆς Ἰπσϑαίας Αττη. τ. πῃ. ἘΔ. α ϑίαν. Μοίᾳ. 
οῤῥίο 7μάας Μυὶς. ᾿ : 

ΧΙΙ. ἔπαισεν] ἐπεσεν 44. Οοπιρὶ. ἔπαισεν ΑΙ. Ἰϑδας] ὁ 
λαὸς [πδα 109. 82) 93, 108. Οομρ. ἀπὸ τροσώπου] ἐνώπιον 10, 
82, 93, τοϑ. Οοπρ. Ἰσραὴλ] ρῥγαγλῖτ, τε 247. καὶ ἔφυγεν} 

ἀνὴρ] -ἰ- ἕκαρος 
Αττα. τ. Ατπι. Ἐά. ἄνδρες ἕκαςος 85ῖν. Οἴτορ. ἕκαςος ϑίαν. Μοίᾳ. 
εἰς τὸ σκηνώμα ] εἰς τὰ σκηνωμαΐα 247. εἰς τὰς δόμς ϑῖαν. 

ΧΙΠΙ, τὸν ᾿Αμεσσίαν] τον Αμεσιαν (ἔς ροει) 1ς8. -Ἐ βασιλέα 
Ἰιόϑα ΑΙοχ. Ατσπ). τ. Ασα. Ἐά, υἱὸν--- Οχοζι5] αὶ οιιπὶ ἱπιεγπθ. 44. 
υἱῷ. Ὀχοζίου] βασιλέως ἴπδα. 19. υἱον Οχοζιου βασιλέως Ιχδα ςα. 
βασιλεα Ιαδα 71) 82, 93, τοβ, 44ς. Οομαρὶ. υἱον Οχοζιου βασιλεα 
15δα οἉ, 144,42. (αἴ. Νίςο. ἢς, πα Οκοζιεν 536.Ἡ Ὀχαζίω] Ιωα- 
χας 11, Ααζια 1.  βασίλεα Ι5δα ΧΙ, ς ς, 74, τού, 119, 123, 
134,. 158,. 243», 246. -Ἐ βασιλέως Ιοδα 64, 121, 544) 247. Αἰά, 
συνέλαξεν] ἔλαξδεν ΑἸεχ. Ἰωὰς “] -Ἐ υἱὸς Ιωαχαζ 2) 74γ7γ92,. . 

09. 

10. 

11. 

12. 

13. 

τού, 123» 134, 144) 436, 242, 243. ΑἸεχ. Οζ, ΝΝίο, Απη. 1. Ἄσπτη, ἘΔ. Ὁ 
ϑίδυ. Μοίᾳ. -Ἐ νιος Ιωαχας 56, 64,) 246. «Ἐ υιος Αχαῷ 71) 120, “ 

544. Αἰά, Θεογρ. 5ϊν. Οὗτος. βασιλεὺς---Βαιϑσαμύς] λ οὐπι ἴη- 

τοττηοὰ. 44- βασιλεὺς Ἰσρ.] βασιλέως Ἰσρ. ΟεοῖΕ. Βαιϑσαμύς) 

Βαιϑσαμις 242. Βαιϑσυμὺυς Ζ4ς.- καὶ ἦλθεν] καὶ ηγωγεν αὖον 

19, 82, 923, 1ο8. ΟοπιρΙ. καὶ καϑεῖλεν] καὶ διεκαψε ΧΙ, 44) 52, 74, 

92, τού, 110. 120, 123; 1349 144 158, α36, 242,24. Αἰεκ. (δι. Νὶς.: 

τ καὶ διεκοψεγι. καϑεῖλ. ἐν τ. τεῖχ.] ἐπέσγγμρὲ! περγκπε ΧΪρ,. ἐν 

τῷ τείχει] α ἐν τῳ ΧΙ. τὰς τειχοὺς 19. ΟΟΠΡ]. τείχη. 44) 52).74» 

42, 1οό, τον 120, 134) 1444336, 242.. (αἵ. Νίς. τῳ 719244. ΑΙδχ. 

τὸ τεῖχες 825) 93. τᾶς τοιχς τιο8, τὰ τεχὴ 123. δἷαν, ΟἸτορ. ἔν 

τίχες (ἢς) 24. τὸ τεῖχος Ατπ]. τ. Αστὰ, Ἑά. δῖαν. Μοίᾳ. 

τύλῃ] απο τὴς τυλῆς 109, 93, 198. Οὐηρΐ. Αζγηι. τ. ἄχαι. ἘΔ. κα τὴ 

“ι "4 - ἐνῇ. 



κεφ. ΧΙ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ. 

4 ως ΚΕ ᾿ ϑ. «κα 7 9 - Ὁ ᾿ ρω- Ε Ἔ ᾿ 14. τείχει Ἱερεσαλὴμ ἐν τῇ πύλῃ Εφραϊμ ἕως πύλης τῆς γωνίας τετραχοσίους πήχείςς. Καὶ ἔλαδὲ Ἀ ὃ ΝΗ Ν 293 ΄΄ Ν ’ ΄ ς 7 Σ 2 ᾽ Ν 59 τὸ χρυσίον χαὶ τὸ ἀργύριον, χαὶ “πάντα τὰ σχεύη τὰ εὑρεϑέντα ἐν οἴκῳ Κυρίου, χαὶ ἐν ϑησαυ- 
1 

16. 

17. 

18. 

10. 

20. 

21. 

22. 

22. 

ΝΞ "“Ἄ 

ροίς οἰχου τῇ βασιλέως, χαὶ τὸς 
΄ 9 

εἣΝ μ᾿ ’ 3 υἱὸς τῶν συμμίζεων, καὶ ἀπέςρεψεν εἰς Σαμάρειαν. Καὶ τὰ Ν “» ΄ 3 Ν, Φ 3 : ΄ “Ἢ φ λοιπὰ τῶν λόγων Ιωᾶὰς ὅσα ἐποίησεν ἐν δυναςείᾳ αὐτῷ, ἃ ἐπολέμησε μετὰ ᾿Αμεσσίε βασίλέως 
᾿1όδα, 

ε ἴω] ΠῚ ἴω σίλευσεν Ἱεροξοὰμ υἱὸς αὐτᾷ ἀντ᾽ αὐτῷ. 

3 .κ“-᾿ ρ Ζ 9 ρῶ ς ρὰ ὅχ! ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιδλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν 
΄ 9 Ν Ν Ρ᾿ ᾽’ 3. " ΝΣ ῃ 3 ’ μήσϑη Ιωὰς μετὰ τῶν πάτερων αὐὑτϑ, χαὶ ἐτάφη ἐν Σαμαρείᾳ 

τοῖς βασιλεῦσιν ᾿Ισραήλ ; Καὶ ἐχοι- 

μετὰ τῶν βασιλέων Ἰσραήλ" χαὶ ἐξα» 
᾿ ν»ν»ν 3 
Καὶ ἔζησεν ᾿Αμεσσίας υἱὸς ᾿Ιωὰς βασιλεὺς Ἰόδα μετὰ 

Ν 9 »“ 52 Ἧ εΝ 3 τὸ ἀποϑανεῖν ᾿Ιωὰς υἱὸν ᾿Ιωάχα βωσιλέα σραὴλ, πεντεκαίδεκα ἔτη. Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λό- ᾽ ΄ Ν ΄ “ ΓΖ ΞΝ “" μ ; ἐδ ΗΝ 
γὼν Δμεσσιίδ χαὶ πτάντα ὅσα ἐποίησεν, ἐχὶ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιδλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν 
τοῖς βασιλεῦσιν ᾿Ιόδα - Ν ,’ 32.»ϑ. » 2 ΄ 3 Ν Καὶ συνεςράφησαν ἐπ᾽ αὐτὸν σύςρεμμα ἐν Ἱερεσαλὴμ, καὶ ἔφυγεν εἰς ΄ - τ ΝἪὮἍΦ 3 ΄ 9 ΄ Σ »ὋὉ ΟῚ - 

ρο Σ Λαχις χαὶ ἀπέςειλαν ὀπίσω αὐτῇ εἰς Λαχὶς, χαὶ ἐθανάτωσαν αὐτὸν ἐχεῖ, Καὶ ἦραν αὐτὸν ἐφ᾽. 
Φ Ν 52 ’ 3 ς Ν οΝ "ΩΦ » μ"Ὸ- 

᾿ ρ-᾿ ἱππων, χα! ἐτάφη ἐν Ἱερεσαλὴμ μετὰ τῶν πατέρων αὐτῇ ἐν πόλει Δαυΐδ. Καὶ ἔλαξε πᾶς ὁ λαὸς 
».. 7 Ν 3 7 : 

». ᾿Ὁ Ιόδὰ τὸν ᾿Αζαρίαν, χαὶ αὐτὸς υἱὸς ἐκκαΐδεχα ἐτῶν, ν. Σ» ΄ ἜΝ 23." ϑν ὦ Ν ) νὋ 
χαὶ ἐξασίλευσαν αὐτὸν ἀντὶ τῷ πατρὸς αὐτὰ 

2 ᾿ ΄ ὃδ2οπ»ν, 3 7 Ἂι ᾿ 4 7 » - ρμὸ ὲ - ρῷ Αμεσσίουι Αὐτὸς ῳχοδόμησε τὴν Αἰλῶϑ, χαὶ ἐπέφρεψεν αὐτὴν τῷ Ιόδα μετὰ τὸ χοιμηϑῆναι 
ἯἙ ΄ Ν νῶν ΄ 9. ," ΄ “ ἴω τὸν βασιλέα μετὰ τῶν πτατέρων αὐτθ. ἘἜΝν ἔτει ππεντεχαιδεχάτῳ τ ᾿Αμεσοίε υἱῷ Ἰωὰς βασι-- 

ρο 3. 5 3 ͵ ε Ν 9 λεῖ ᾿Ιόδα ἐξασίλευσεν Ἱεροξοὰμ υἱὸς ᾿Ιωὰς ἐπὶ Ἰσραὴλ ἐν Σαμαρείᾳ τεσσαράχοντα χαὶ ἕν ἔτος. 

44. ἀπὸ τουλῶν 5ν. πύλῃ] συλει (ρείπηο τολεὶ, τὲ νἱἀειυτ) 
1ο6. τολει 19. Ἐφραὶμ] Ηφραιμ 24ς. ἕως τούλης] εὡς τῆς 
πυλὴς 93) 18, 246. (πρὶ. ΑΙεχ. ἕως τύλ. τ. γων.} εως τῶν γω- 
γιῶν 44. τῆς γωνίας} τῶν γωνίων ΧΙ, 64, 71) 74,92, τού, 119, 120, 

ἐ 123, 134) 144) 1:8, 236, 245, 243, 244) 24ς, 247. ΑἸά. ΑἸοχ. (αἱ. 
Νῖςο. Αγηι. 1. Ασιη. Ἐά. 
τετρακοσίας πήχεις 110. 

ΧΙΝ. Καὶ ἔλαξε] α ἐλαδε 93. τὸ χρυσίον] Ῥγετηΐτ. τὰν 
τ »χκ Οοάοχ ὅγζ. Ῥαγζ, καὶ πάντα] α παύϊα «4. καὶ παϊῖα 
-οἴκῳ Κυρίου] τὸ ευρεϑδεν εν οἰχω Κυριξ το, 82, 93) τοϑ. τῶ εὑρε- 
ϑέντα) α ευρεϑεῖα ΧΙ. καὶ τὲς υἱὸς τ. συμμίξ.] εἰ Μἑος οοπιρεῖχ- 
ἰοππῖα 5γτ. Βατ- εῦσ. τῶν συμμίξεων] -ἰ- των βδελυγμαΐων το, 82, 
93» 108, 1.8. τῶν ομηρὼν τηᾶγρ. 151. καὶ ὠπέρρεψεν)] -- αὐτες 
"4. καὶ ἀπεφρεψαν 144. καὶ ἐπέγρεψεν 46. εἰς Σαμάρειαν) εν 
Σαμαρειᾷᾳ 715 18. 

ΧΥ. Ῥεεῖ ςοπι. ἰηίερστ. 10, 82, 93.) τοβ, 24ς. ὅσα ἐποίησεν ἐν 
δυνας. αὐτῇ} ,. γ1. ἃ ἐπολέμησε] καὶ πόλεμος ὃν ἐπολέμησε Αται. τ. 
Ατιη. Ἐά4. ὡς ἐπολέμησε Θεογρ. 5᾽΄4ν. βασιλέως Ἰάδα] α Θεοτρ. 
ϑαν. ἐχὶ] εχ ιδὲ 111. οὐκ ἰδὲ 246. ΑἸ]εχ, οχὶ ταῦτα γε- 
γραμμένα] ἐχὶ ἰδὲ γεγραμμένα εἰσιν Αττη. τ. Αγπι. Ἐά. ἐπὶ βιδλίῳ] 
ἐπι βιδλιου 71. ΟοΩρὶ. εν βιδλιω 74. ΑΙεκ. τοῖς βασιλεῦσιν] 
τῶν βασιλέων Οοηρ]. Αττῃ. 1. Αὐτῃ. Ε4. Οεογρ. δ[αν. 

ΧΥῚ. Καὶ ἐκοιμήθη] και 247. Καὶ ἐκοιμήϑη ᾿Ιωὲς--- Ἰσραὴλ] 
α συγ ἰηϊεγπηεά. τού. καὶ ἐτάφη] καὶ ϑαπΊεται το 82, 93, τοβ. 
καὶ ἐξασίλευσεν] και ἐκαϑῆσεν το. Οοτηρὶ. καὶ εἐκαϑίσεν 82, 93) 1ο8. 
ὠντ᾽ αὐτξ] ἐπι τὰ ϑρονε αὐΐε το, 82. (οπιρὶ. ἔς, ἔπε τῇ, 93. ἔπι τὰ 
ϑρονε τοϑ. ἬΝ 

ΧΥΠΙ. ᾿Αμεσσίας] ᾿Αμασσίας (ρἰεγυπηαιε ᾿Αμεσσίας) ΑΙά. ᾿Α- 
μεσίας (ἔς ςοπι. {ε4.} Αἰεκ. υἱὸς Ἰωὰς] 82. βασιλεὺς Ἰάώδα] 
βασιλέως Ιαδα τ6ό.Ἡ Ιωὰς 25] τὸν Ιωας 93, 1ο8. Οοπι!ρί. υἱὸν 
Ἰωάχαζ βασιλέα] υιος Ιωαχαῷ βασιλεὺς τοό. Ἰωάχας] Αχαζ 

γ4. ἸΙωαχας 24ς. (ΑΙ. 4118] ᾿Ιωώχαζ.) βασιλέα Ἰσραὴλ] βασι- 
λέως Ἰσραὴλ Ατη. 1. Αγπι. Ἐά. Θφογρ. 8ϊλν. πεντεχαίδεκα ἔτη} 
ἐτὴ δεκαπεῖἶε 44. 

. ΧΥΙΠ. Ῥεείξ σομῃ. ἱπίθρτ. 24ς. ὅσα ἐποίησεν] ἃ ἐποιησε τό, 
244.246.Ἡ. ἐχὶ ταῦτα] εκ ἰδὲ ταυτα 123. εχὶ ταῦτα--βιδλίῳ]} 

οὐκ ιδαὰ ταυτα γεγραπῆαι ἐπι βιξλιου (ῆο 4118] ἐτεαυξηῖογ) 10, 82, 93» 
168. Οὐρὶ. ἐπὶ βιδλίῳ] ἐν τῳ βιδλιῳ 247. (41. Νίς. τῶν ἡμε- 
ρῶν] ἡμέρων (Άς Ροῆε) 82, τοθβ. τοῖς βασιλεῦσιν] των βασιλεων 
(ας «ἰδὲ τεφυεπῖετ) 19) 82, τοϑ. Οοιηρὶ. Ατηλ. τ. Αστὰ. Εά. Θεοσρ. 
81αν. βασιλεων 9. 14δα] Ισραηλ το. 

ΧΙΧ, συνεςράφησαν] συνεςραφη 10, 82, 93, τοϑ. Οοπηρί. ἐπ᾽ 
αὐτὸν σύςρεμμα συςρεμμα ἐπι Αμασσιαν τ. ἔς, πῇ Αμεσσ. 82,93.» 
τοϑ. Οοπρὶ. σύςρεμμα] συςραϊευμα 111. ῥγαιυρῖτ. ἐπὶ Αμεσιαν 
158. α ϑίαν. Οἷἶτορ. εἰς Λαχίς 15] εἰς Λαχις 1,8. Λαχίς 1] 
Λαχεις (ῆς ροῖεξ 445 715) 74γ 82) 93. 119, 1209) 1217 123.) 134) 144 

242. ΑἸά. ΑἸεχ. (αι. ΝΙς.) ὅφῳ τοό, Λαχης (ἔς ἱπῆα) 24ς. καὶ 
ἀπέςειλαν] καὶ αἀπερξειλεν 93) 246. (4ῖ. Νίο. καὶ ἀπέςειλαν---Λα- 
χὶς 29} οὔπὶ Ἰηϊειτηεά, 1 ς 8, 243) 244. καὶ ἀπέίςειλαν ὀπίσω δες. 

γο:. 11. 

Τῶν γονιίῶν 12Ὶ. τετραχοσίους τοήχεις] 

δὰ ἤη. σοπ).]  τοό. ὀπίσω αὐτῷ α Οδἵ, Νίο. ἐκεῖ] α “λό, 
242. 

ΧΧ. Καὶ ἧραν--τταἸέρων αὐτα ] αὶ οὐπὶ ἱπιοττηεά. 2.36, 242. 
ἵππων] ἐφ᾽ ἵππου 64. Α]ά. ἐπι των ἵππων 93. 108. Οὐοπηρ!. κα 246. 
καὶ ἐτάφη --τρα]έρων αὐτῷ ὉὩ, οὐπὶ ἰπίειτηεά. 246. ἐτάφη] ἔϑαψαν 
αὐτὸν ΑΥπι. 1. ἐν Ἱερεσαλὴμ] -Ἐ εν πολες Δαυιδ 244. 

ΧΧΙ. τὸν ᾿Αζαρίαν] “ υἱον αὐῇε το, 82, 93, τοϑ, τ ς8. Οοτηρῖ. 
καὶ αὐτὸς υἱὸς] καὶ αὐῇος ἦν νιος 82, 93) 1τοβ. ΟΠ]. καὶ αὐτὸς ἦν 
Αγη. Εά, δ8ϊαν. Οἴἶτορ. υἱὸς} ροηὶς ροίΣ ἐτῶν 119. καὶ Αγῃι. 1. 

ἑκκαίδεκα} ἐξ καὶ δέκα ΧΙ, 64, 82, τοῦ, τοϑ, 121) 123, 134) 144, 
1ς8, 226, 242, 244, 24ς, 246, 247). ΑἸά. ΑΙεχ. ἐξασίλευσαν αὖ- 
τὸν] ἐδασιλευσεν αὖος 111], εξασιλευσεν αὐον 121, 123) 134) 244, 
247. ΑἸά. (αἵ. Νῇο. φοηβιἐμόγηπι ἐπι γερόν δῖαν, Ψυρ. αντὶ τὲ 
δο. δὰ ἔπ. οοπι.} αντὸ μεσ. τὰ τσατρος αὐα 44. ᾿Αμεσσίου] 
Αμασσιπ καὶ καϊωκησεν ἐν τω [αδδα το. - καὶ καϊωκησεν εν τω ἴβ5δὰα 
82, 935 108. 

ΧΧΙΙ. Αὐτὸς] ὁτος 153. τὴν Αἰλὼϑ] τὴν Ἔλπα Οεογρ. τὴν. 
Ἑλόϑ' δῖαν. Οἰἶτος. Αἰλὼϑ] Αἰλωμ 11, ςς, τό. Εδωμ, το, 82, 
1οϑ. Ελωϑ 44, τοό. (πρὶ. Ατγπι. τ᾿. Αγπι. ἘΔ, 5[αν. Μοΐᾳ. .Αἱ- 
δωμ 93. Ἑλωμ 144, 246. λων τις8. Ἐλαϑον 24ς. Αἰλὼν ΤΉΘρο- 
ἀοτεῖ. Ως 44. ἴπ 4 Ἀερ. «Γἰαιὰ Ψυὶρ. καὶ ἐπέρρεψεν] καὶ απε-. 

φρεψεν ΧΙ, 44, τς) 64, 74, τού, τιο, 123, 1345 1445 1ς8, 236, »5. τὸ 
243, 247. ΑΙά. ΑΙεχ. (δι, ΝΊς. ἐπέςρ. αὐτὴν] - ἐκεῖθεν Ατπης σ, 
Ατηι. Ἐά, μετὰ τὸ κοιμηθῆναι ὅς. 24 ἤη. οοτγ.] μετὼ τὸν ϑάνα- 
τον τῷ βασιλέως τῇ πατρὸς αὐτῷ ϑῖαν. Οἰΐτορ. τὸν βασιλέα] ρτα- 

ταἶττ, μέσ. ς2, 242. (δι. Νῖο -Ῥ Αμεσσιαν 92. ρῥγρεηνῖ. Αμισ- 
σιῶν 236. Αμεσσιῶν 119. μετῶ τῶν Ἰσατέρων αὐτῇ] τον τρατερα 
αὐΐξ ττο. 

ΧΧΙΠΠΙ, τῷ ᾿Αμεσσίου] Αμασσιας το. τῳ Αμασιε 64. Ογη]]!, 
ΑΙεχ. νο!. ἐν μᾶρ. 6. αὶ τὰ. 93. Οὐρὶ. τὰ Αμεσσιᾶς τοϑ. τὰ 
᾿Αμεσ.--Ἰδδα)] Αμεσιου Ἰωὰς βασιλέως Ιαδὰ 44. “πιᾳβε ΜΙ ὅρα: γε- 
εἰς 7μάα Ἡϊετοθ. υἱῷ Ἰωὰς] υἱε Ιωας 19, ςς», τό, γ1,) 82, 92, 93». 
τού, 1ο8, 1109») 120, 123) 134) 1445) 1ς8, 236,.242, 243, 24ς, 247. 

ἊΝ 
ἐφ᾽ 

2] 

Οοπιρὶ. Αἰά. ΑΙεχ. (δι. Νίς. Ογῇ!, ΑΙοχ. 1. οἶς, Αἰτῃ. τ. Ασηι. Ἐά. 
ΦΦ 

υἱ8 Ἰωαθδ 7γ4. κα 344. βασιλεῖ 1άδα] βασιλέως Ιεαδα ΧΙ, το, ς ς, ςό, 
64, 71) 745, 82, 92,093) τού, 1οϑ8, 110, 120, 123, 1345 1447 1ς8, 226, 

242, 243.) 2445) 24ζ, 247. Οορὶ. ΑἰΙά. ΑἸεχ. (δι. Νίς. πη. Ἐά. 

βασιλέως ᾿Ἰάδα μετὼ τὸ κοιμηϑῆναι τὸν βασιλέα μετὰ τῶν ττατέρων 
αὐτῇ Αττη. 1. ἐδασίλευσεν Ἱεροδοαμ} α τς. υἱὸς Ἰωὰᾶς---Σα- 
μαρείᾳ} υιος Ιωας βασιλεως Ισραηλ εν Σαμαρειῷ ἐπὶ Ἰσραὴλ 10) 93»), 

1οϑ. Οοπιρὶ. 

λεὺς Ἰσραὴλ Ατπι. τ. Ατπ). ΕἘά. ἐπὶ Ἰσραὴλ] βασιλεως Ισραηλ 
82. κ236,24ς. ἐπὶ Ἰσρ. ἐν Σαμαρ.] εν Σαμαρειᾷ ἐπι Ιερεσαλημ, 
144, 242. γτερὶς 17),αεἰ ἐπ ϑαπαγία Ηϊοτοι. ἐν Σαμαρείᾳ} α γι. 
τεσσαράκοντα καὶ ἕν] σαρακοντὰ ἕν 44. κχτεσσαρακοντα 242. (ἀυ8. ἃπ 

τηεηά. ρτὸ 144) τεσσαράκοντα καὶ ἕν ἔτος] καὶ τεσσαρακοντα καὶ 

ἑν ετὸς εδασιλευσεν ἐν Σαμάρεια 19, 82, τοϑ. ἢ, πῇ Σάμαρια, 93. 
φμαώγαγίμία ἀηπὶς οἰ μπὸ Ηϊεοη. ἔτη τεσσαράκοντα καὶ ἕν ΑἸ. τς 

Αττι. Ἐά4. ἄς, ἤης καὶ, δίαν. Οἰτορ. 

80, 

Ἰωὰς 2] -“Ἑ βασίλεως ᾿Ισραὴλ ΑἸεχ. - βασώ" “. 

σιὶο 



πὰ 
| 

ΒΑΣΙΛΔΛΕΙΩΝ Δ. 

5 νΝ ἰϑι ε πῆ ἐξ δ “᾿ 

Καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐνώπιον Κυρίου" οὐκ ἀπέςη ἀπὸ “πασὼν ἁμαρτιῶν Ἱεροξοὰμ υἱδ Ν 
ΚΕΦ. ΧΙ, 

αξᾶὰτ 24. 

ὃς ἐξήμαρτε τὸν Ἰσραήλ. Αὐτὸς ἀπέςησε τὸ ὅριον Ἰσραὴλ ἀπὸ εἰσόδα Αἰμὰϑ ἕως τῆς ϑαλάσ.. 2ς. 

σης τῆς Αραξα, χατὰ τὸ ῥημα Κυρίου Θεξ Ἰσραὴλ ὃ ἐλάλησεν ἐν χειρὶ δόλου αὐτῇ ᾿Ιωνᾷ υἱβ 

᾿Αμαϑὶ τῇ προφήτα τᾶ ἐχ Γεϑχοφέρ. Ὅτι εἶδε Κύριος τὴν ταπείνωσιν Ἰσραὴλ πικρὰν σφύ- 26. 

δρα, χαὶ ὀλιγοςὃς συνεχομένους, χαὶ ἐσπανισμένους, χαὶ ἐγκαταλελειμμένες, χἀὶ οὐκ ἣν ὁ βοη- 

ϑῶν τῷ Ἰσραήλ. Καὶ ἐχ ἐλάλησε Κύριος ἐξαλεῖψαι τὸ σπέρμα ᾿Ισραὴλ ὑποχάτωμψεν τῷ ἀρανᾷ" 27. 

χαὶ ἔσωσεν αὐτὰς διὰ χειρὸς Ἱεροξοὰμ υἱᾷ ᾿Ιωᾶς. Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων “Ἱεροδοὰμ χαὶ πάντα 428, 

ὅσα ἐποίησε, χαὶ αἱ δυναςεῖαι αὐτξ, ὅσα ἐπολέμησε, καὶ ὅσα ἐπέςρεψε τὴν Δαμασκὸν χαὶ τὴν 

Αἰμὰϑ τῷ ̓ Ιόδα ἐν ᾿Ισραὴλ, ἐχὶ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιξλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦ-. 

σιν Ἰσραήλ; Καὶ ἐχοιμήϑη Ἱεροξοὰμ μετὰ τῶν “πατέρων αὐτῷ μετὰ βασιλέων ᾿Ισραὴλ, χἀὶ 30. 
23 μ΄ 

ἐξασίλευσε Ζαχαρίας υἱὸς αὐτὸ ἀντ᾽ αὐτδ. 

ἘΝ ἔτει εἰχοςῷ χαὶ ἑξδόμῳ τῷ “Ἱεροξοὰμ βασιλεῖ ᾿Ισραὴλ ἐξασίλέυσεν ᾿Αζαρίας υἱὸς ᾿Αμεσσίου τ. 

ΚΕΦ. 
ΧΥ, 

ς ων ἴω ᾿ Ἧ ἌΝ ΄ ι 

βασιλέως ᾿Ιόδα. Ὑἱὸς ἑχχαΐδεχα ἐτῶν ἦν ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν, χαὶ “πεντηκονταδύο ἔτη ἐξα-- 53. 

. ΧΧΊΙΨ. Καὶ ἐποίησε] καὶ ἐποιει 44. οὐκ ἀπίς"] ργατχηϊί. καὶ 
ςό, “46, 247. εἰ πο γερο! Ἡϊετοι. τγαεστηϊεῖ. ὅτι Θεογρ. οὐκ 

ἐπίς--ἀμαρτιῶν) οὐ κα]έλιπε γὰρ ἀδεμίαν ἁμαρτίαν ϑἷαν. Οἴἶγορ. 

πασῶν ἁμαρτιῶν} α τάσων 19. ὡασων τὼν ἀμαρτιὼν 44) 745) 123» 

1:44. Οδι. ΝΝὶς. τῶν αμαρτίὼν 82,93) το8. (ΟΠἼΡ]. τσαάσὼν τῶν ἄγο- 

ἕμιων 242. 
ΧΧΥ. Αὐτὸς ὠπέςησε) ατος ἀπέχλεισε 93. ὅτος ὠπέξησε ΟΥΤΊ. 

ΑΙεχ. νοΐ. 111. Ῥ. 36ς. ἦρα εοποεγιε Ἡϊετοα. ἐρίξ γοβίεμῖς (τᾶ. Αττη. 
ἘΔ.) Νυἱρ. φεαιϊε. καὶ δῖαν. Οὔτοσ. αἀπέςησε] απεχαΐεςησεν 10, 

82, τ:8. Οοπιρί. ἐὠπέρρεψε δῖαν. Μοίᾳφ. ἀἐπέρησε τὸ ὅριον] Λιπι- 

τοουίἐ (ογαίπωπι ὅδυτ. Βδι- ἘΠΕΌΓ. τὸ ὅριον ἸΦ.} πε: 17)γαεἰ ἱπ ϑαπια- 

εἶα Ἡϊῖοῦ. τὰ ὅρια Ἰσῤ. Απη. τ. Απῇ. Εά. ἐεγσιῖπος ἤγαεὶ Ψα]ρ. 

πὸ εἰσόδου) απο τῆς οδὲ τ9, τοῦ. Ὁοπιρ. ἀπὸ εἰσόδε--- τῆς Αρα- 
[αῚ αὖ ἱπίγοίιε Ἐπιαίὰ ὐγωε αἡ πιατε ἰἠμάπὶς Ἡϊετου. ψὰ]ρ. Αἰ- 
μᾶ5] Ἡμαϑ (ΧΙ. ἴντα Αὐμα 9) 445 745) 92, τού, 120, 1219) 134) 144) 

416, 242, 447. ΑἸ(. (αι. Νίς. Αμιαϑ' γι. Αἰμαϑὼν 44ς. ᾿Ἐμὰϑ 
(ἔς ἰπἴα) Αται..1. Ἄσηι Ἐά. δίαν. ᾿Ἐμὼπ Οθογρ. 

"Δραδα] ἕως τῆς ᾿Αραδιὸὶ τῆς ϑαλάσσης Οεογρ, 

σηςἿ α τῆς 44). τού. 

ἕως τῆς--- 
ἕως τῆς ϑαλαάσ- 

τῆς Δραδα) τῆς τρος ἐσπεραν 19, 82) 93» 

τοβ. Οομρί. ὀρραξα 44- «τῆς 247. -τῆς ᾿Αραδικῆς δν. Θεξ 
Ἶσρ.1,, 44. δ ἐλάλησεν] ὃς ἐλάλησεν 74) 92, 153, 134». 1445. 536, 
242. ΑἸ]ά. Αἰεχ. (δε. Νὶς, δόλε αὐτῷ} α 44, τού. Ογτῖ!. ΑἸἰεκ. 1. 
εἰ ἸΙωνὰ) Ἰωνὰν Αγαν. τ. αϊίφυς. Αππηῃ. Ἐά, υἱξ] τῷ νὴξ 03» 
τοϑ. Οοιηρί. υἱῷ ᾿Αμαϑὶ]} ρουΐϊ ρο τοροφητου 243,244. υἱδ 
᾿Αμαϑὶ ἄς. «ἷ δα. ςοαι.] α Ογεῖ!!. ΑἸδκ. 1. οἷ. ᾿Αμαϑὶ] Αμαϑὴ 

44. (αἴ. Νίς. Αμαϑὲι 93. Αμαϑϑ'ι 242. ᾿Αμαϑὲ ς Οοάϊοες ϑεῖ- 
ε. ᾿Αμαπὶ Θεογρ. τῷ ἐκ] α τῷὸἪ 44) 74. Ατπ. ά. τὰ απὸ 82, 

93, 1το8. Οομηρί. τὲ ἐν ττ9. τὸ ἐκ Γεϑχοφέρ)] φαὶ ζεῖ! ἐε Οειᾷ, 
4κα 4“ ἰμ Ορᾶεγ. Ἡϊΐετου. ἢς ἕετε Ψυΐγ. ἐκ Γεθχοπέρ ς (ὐοαΐοες 8εῖ- 
οἵ. Γιϑαχοφίρ) Γεϑχοδερ 11, τ6, 246. Γεϑαχάοφερ ΧΙ, 64, 1ς8, 
243, 247. ΑΙά. Γεϑαχοφερ 44) 529 ξ 5. 74) 029 120, 1235 134) 144, 
216, 442. (Δὲ, Ν!ς. 8(αν. Οἴἶσορ. Γὲθ ᾿Αχοφὸρ γ1. Γαιϑ Οφρα 
82. ἔς, σοπῥυπέξπι, 93, τοΒ. Γεϑαχοδερ τού. ΑἸἰεκ. Απτῃ. Ἑά. δῖαν. 
Μοίᾳ. Γεϑϑαχοφερ εἰς. Γεϑαχ, Χοφέρ (Π6) 121, 244,245. Γαι- 
ϑερέρ Οοταρὶ. Γεϑγοδέρ Απη. τ. Γεπχοπέρ Οδογρ. 

. ΧΧΥῚ. Ὅτι εἶδε] οτι 'δὲν 24. ὋὍΟτι εἶδε-- Ἰσραὴλ] ὅτι ἐπεῖδε 
Κύριος ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν Ἰσραὴλ Οὐ}, ΑΙεχ. 1, εἴ. Ἰσραὴλ 19] 
μτϑιϊα. τα 93. Οὐ, ταικρὰν σφόδρα] -- διοτε ἐλεπ]υνθη 10, 
82, 93, 1οϑ. Οοπιρ. πικρὰν σφόδρα---τῇῷἪ ἐρανᾷ ἰὴ ςοτῃ. ἴ[64.] 
α οὐαλ ἰητεηςά, Ογτ}, ΑἸεκ. 1. οἱ. καὶ ὀλιγοςὲς} καὶ ὀλιγεςὲς 

(ς) 24-.- καὶ ὀλιγοςὰς -ἐγκαϊαλελειμιμίένους] καὶ ὀλίγοι ἦσαν 
συνεχόμενοι καὶ ἐσπανισμένοι καὶ ἐγκαϊαλελειμμένοι ϑϊαν. Οὔτορ. 
καὶ ὀλιγ. συνέχομ.Ἷ καὶ ολυγορεις γμαί συνεχομένους [ὰ --- Οὐάεχ ὅ5γγ. 
Ῥω, συνεχομένες } συγκεχυμενες 111. Ῥγαεηγτς, καὶ το, 82, 92. 
Οομηρί. συνχεχυμεένους 121. καὶ ἔσπανισμ. καὶ ἐγκαϊαλελειμ..] 
α 19», 245. κᾶἂὶ εγκαταλελειμ. 82, τοϑ. καὶ εἐνκαΐαλελειμ. 93. 

ἐσπανισμένες} ἐπανιςαμενους 110, 134. 242. (αἵ. Νίο. εσπασμενους 

ιςβ8, καὶ οὐκ ἦν ὁ βοηϑῶν] καὶ ἐδεὶς ἣν ὃς ἐξοήϑει ΑΥτη. 1. ΑΓηὶ. 

ἘΔ. ὃ βοηϑὼν) ὁ βοητὸν (ἢς) 24-. τῷ Ισραῆλ] αντοις 44. 
τώ 74, τού, 134, 144) 236, 242, 24ς. ΑἸά. (δῖ. Νίςο, τὸν Ισραηλ 

247... . 
ΧΧΥΠΙ, ἐλάλησε) ἡϑελησε το, 82, 93» 1οϑ, τς8. ἐλάλεισε (0) 

-- 

“ 

134. ἐξαλεῖψαι] τε διαφϑειραν τ9, 82, 93, τοβ. Οοπιρί. ργα- 
τττ. τε 123. τὸ σπέρμα] το ονομα το, 82, 93, τοβ, Οομρρὶϊ. 
Ἰσραὴλ] ργαυαῖεῖ. τὰ το, 64, 93, τοϑ, 247. (οπιρί. ΑἸά. τῷ παντὸς 
Ἰσραὴλ ϑ8ῖν. Οὗτος. τῆ ἐρανΒ] τε Ἰσραὴλ Π. καὶ ἔσωσεν αὐ. 
τὰς} Ἐ Κύριος το, 82,93. (πηρ!. Αγπι. τ. Αττι. ἘΔ. διὰ χειρὸς] 
ἐκ χέιρος 11, 1Π1. (οάεχ ὅ5γγ. Ῥατι(. (Ο γεῖ!!. ΑἸεκ. 1. εἶς, ᾳ. ΟἿ, Ἰπ 1, 

εἰ νοΐ. 111. Ὁ. 2 ς 1.) ἐν χειρὶ 19, 82, 93) 1ο8. (ὐοπηρ!. ἐπ πάπα Ὑυῖρ, 
υἱ Ἰωάς] υια Ἰωαδ 93. 

ΧΧΝΤΙΙ. αἱ δυναςεῖαι) πᾶσαι αἱ δυναςεῖαι Ατπι. τ. ἡ ϑύναμις 
δ.ν. ὅσα ἱπολέμησε] ργαπλῖτς. καὶ 939 τοϑ. Οοπηρὶ. οσα εποιῆσεν 
119. ἃς εἐπολεμῆσε τῶι. ὅση ἐπολέμησε 85ϊΑν. Οἴτορ. καὶ ὅσα 

ἐπέρρεψε] αοσα 44. καὶ ὡς ἐπέξρεψε 123. Ατηγ. 1. στη. ἘΔ. ϑ8[αν. 
τὴν Δαμασκὸν] τῇ Δαμασκῳ 244. τὴν Αἰμα9)] τὴν Αἰϑαμ 82,93. 
τὴν Αιμαν 24ς-. -Ἐ ἐχεῖϑεν Αγην. τ. ἄπ. Ἐά, τῷ 16δα] τὰ Ιαδὰ 
19, ξ6, 82, 93, 119,246.-. ἐχὶ ταῦτα γεγραμμένα] ἐχὶ εἰσὶ γε- 
γραμμένα ὅ8[αν. Οἰἶτορ. ἐπὶ βιδλίῳ] ἐπὶ βιδλιου ΧΙ, τι, 247. 

ἐν βιξλιῳ 243, 244. ἐπὶ τῷ βιδλίῳ ΑΙά, τῶν ἡμερῶν] α τῶν Οοπηρὶ. 
τοῖς βασιλεῦσιν] των βασιλεων (ιξ πεχυεηίετ) 93. Ἰσραήλ] ρτα- 
τοῖα. ἐν 236. (δῖ. Ν!-. ᾿ 

. ΧΧΙΧ. Καὶ ἐκοιμήϑη---βασιλέων Ἰσραὴλ]. οὐπὶ Ἰαϊογπηεὰ, Οεογρ. 
ἐκοιμήθη) ἀπέϑανεν (υἱ 4111) δῖαν. Οἷἶτορ.0 μετὰ τῶν-- Ἰσραὴλ] μέϊα 

τῶν βασιλεων Ισραηλ 44. μετὰ τ. πατέρ. αὐτῷ Ὁ- καὶ ἐταφη εν Σα- 
μαρεια 19, 82, 93, το8. -ξ- καὶ εϑαψαν αὐον ςό, 246. καὶ τεϑειμένος 
ἦν μετὰ τῶν ττατέρων αὐτῷ δίδν. Οἶτοσ. - μετὼ βασιλ. Ἰσρ.} α 71. 

μετα τῶν βασιλ. Ισρ. 82,93. (οπιρί. καὶ ἐτάφη τςξ8, Ζαχα- 

ρίας Αζαριας 11, ΠΠ|, ΧΙ, 44, ς5, ςς» τό, 64, γι, 74, 82, (τοῦ. εχ {’ 

ὁοτν. αἷ. πῃ. Ζαχαριας.) 119, 120, 121) 123» 1347)144.1ς8, 536,242, ὁ 
243) 2445) 24ς, 247. Αἰά. (δι. Νῖς. 

Οεοιν. δίων, Οἰἶτοσ. 

ςό, γῖ, 745) 92, τού, 120, 121) 123, 1345 144, 1ς8, 236, 242, 243, 

2445.24ς, 247. ΑἸά, (ας, Νῖς. δῖαν. Οἷἶτγορ. υἱος Αμασ. ὅ4, τιρ. 

Ατπι. τ. Αὐπι. Ἑά. υἱος Αμεσὴ: (πιαῦρ. 0 ἃ]. τὴ. υἱος αὐτα) τού. 

᾿Αδαρία Ατηλ. τ. Ασγηι Ἐά, 

υἱὸς αὖὐτξ] υἱος Αμεσ. 11, Π|, ΧΙ, 44, δα, δὲ ἃ 

ἄντ᾽ αὐτῷ} ἀντὶ του τρατρος αὐτε 11, ΧΙ, 44, ς2, ςς, τό, 64, 71, 74, -΄ 
92. τοό, 119, 120, 127) 123) 1242144.1ς8, 236,242,2.4.3,244, 24ς. 

ΑΙά4. (ΑἸεχ. οὐπὶ τὸ τρατρὸς ἱπῖοεῦ ὑποο8.) ατ. Νίς. ἀντι πᾶτρος αυ- 

2 247. Ατην, :. Ἅπῃ. Εά, δ᾽ν, Οἴτος. 

1. εἰκοςῷ καὶ ἐδδόμῳ] τοεντεκαιδεκατῳ 71) 24ᾳς. 

247. καὶ ἑδδόμῳ) α και 92. ἔτει ΑἸεχ. 
Ἱεροξοαμ το, 832, 93, τοϑ. Οοπηρί. Ογτ!. ΑἸοχ. νοΐ. ἢϊ, ρ. 6. Αγπι. τ. 
Ασηι. Ἐά. Οεοσρ. δίαν. α τῷ 44, τού. βασιλεῖ Ἰσραὴλ] βασι- 

λεως Ισραηλ 10, 44, 829). 93, 1ο8. ΟΟτηρῖ. Ατιη. σ᾿ Αγπι. Εά, σεογρ. 

ϑῖλν. ἐβασίλευσεν] ργατηϊεῖ. καὶ 24). ἐξασίλευσεν δια. δὰ ἤη. 
οοπι.} Αδαριας νιος Αμεσια ἐδασιλευσεν ἐπι 1εδὰ 24ς. ᾿Αδαρίας 
᾿Αζαρία ται. τ. Ασπι. Ἑά. Οεογρ. δῖαν. "Δμεσσίᾳ] Αμασσικ (ῆς 
ἴῃ) 119. ᾿Αμασίου Ογτῖ!. ΑἸεκ. νοὶ. ἴϊ, ρ. τοο. ᾿Αμασία (Ατπι. 1- 
Ατἴπι. Ἑά. ἢς ἰη.) Θεοτς. ᾿Αμεσίον δίλν. Οἶτορ. 

11. Υἱὸς ἑκκαίδεκα ἐτῶν] - Αδαρειας 82. -Ἑ Αζαριας 93, 1οϑ. 
Οοιὴρί. αι νιος (Ογή!!. ΑΙοχ. 1. οἶς, αἱ. ὃς ἐκκαίδ. ἐτῶν) ϑίαν. Οἴτορ. 

ἑκκαίδεκα] ἐξ καὶ δεκα ΧΙ, 64, τού, 134) 144, 242, 2..4, 24ς,) 246,. 
247. Αἰὰ, (αῖ. Νίς. οκτωκαιδεχα 71. ἣν] α 82, 93, 108, 123. 

Οοπιρ!. ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν] ὅτε ἤρξατο βασιλεύειν (ἢς ἱπ) 

εἰχοῦ! Χχαάι ζ᾽ 

τῷ Ἱεροξοῶμ,)}) του ἢ 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ. 
ΚΕΦ. ΧΡ. ᾿ ' , 

3. σίλευσεν ἐν ᾿Ἱερεσαλὴμ, χαὶ ὄνομα τῇ μητρὶ ἀὐτῷ Ἱεχελία ἐξ Ἱερεσαλήμ. Καὶ ἐποίησε τὸ εὖ- 
ϑὲς ἐν ὀφθαλμοῖς Κυρίου, χατὰ πάντα ὅσα ἐποίησεν ᾿Αμεσσίας ὁ πατὴρ αὐτῇ. Πλὴν τῶν 
ὑψηλῶν οὐκ ἐξῆρεν, ἔτι ὁ λαὸς ἐθυσίαζε χαὶ ἐθυμίων ἐν τοῖς ὑψηλοῖς. Καὶ ἥψατο Κύριος τὸν 
βασιλέα, χαὶ ἣν λελεπρωμένος ἕως ἡμέρας νϑανάτου αὐτᾶ' χαὶ ἐξασίλευσεν ἐν οἴχῳ ἀφφουσών᾽" 
χαὶ ᾿Ιωάϑαμ υἱὸς τῇ βασιλέως ἐπὶ τῷ οἴχῳ χρίγων τὸν λαὸν τῆς γῆς. Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων 

’ Ν ή Φ » ᾽ 2 Ν “ 7 -ο ο» [ ΓΟ Αζαρίου χαὶ “πάντα ὅσα ἐποίησεν, ἐχὶ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιδλίῳ λόγων τῶν ἡμερὼν τοῖς 

4. 

ες ,89 

10. 

'τ 5. ς Ν 2 ΄ 3 ’΄ ἙΝ " οι Ν : . βασιλεῦσιν ᾿Ιόδα ; Καὶ ἐχοιμήϑη ᾿Αξαρίας μετὰ τῶν ππατέρων αὐτᾶ, καὶ ἔϑαψαν αὐτὸν μετὰ 
. δ ᾽ Σ᾿ Σ Ζ7 ξ ε ρ 3 3. »Ὸ τῶν “σατερων αὐτῇ ἐν ππῦλει Δαυὶδ, χαὶ ἐξασίλευσεν ᾿Ιωάϑαμ υἱὸς αὐτῇ ἀντ᾽ αὐτῇ. Ἔν ἔτει 
τριαχοςῷ χαὶ ὀγδόῳ τῷ ̓ Αζαρία βασιλεῖ ᾿Ιάδα ἐξασίλευσεν Ζαχαρίας υἱὸς Ἱεροξοὰμ ἐπὶ ̓ Ισραὴλ 
ἐν Σαμαρείᾳ ἑξάμηνον. Καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐν ὀφθαλμοῖς Κυρίου χαϑὰ ἐποίησαν οἱ σα- 
τέρες αὐτϑ, οὐχ ἀπέςη ἀπὸ “πασῶν τῶν ἁμαρτιῶν ἱἹεροξοὰμ υἱξ Ναξὰτ ὃς ἐξήμαρτε τὸν ᾿Ισραήλ. 
Καὶ συνεςράφησαν ἐπ᾽ αὐτὸν Σελλὲμ υἱὸς ᾿Ιαξίς: χαὶ ἐπάταξαν αὐτὸν Κεξλαὰμ χαὶ ἐθανάτωσαν 

ΟεοΥρ. δῖαν. πεντηχονταδύο] πεντήκοντα καὶ δυο 11,03, τοϑ, τς8, 
444, 246. Οομηρὶ. Αἰεχ. (Ογῇ!!. ΑἸεχ. 1. εἶς, 4], δύο καὶ τπιντήκ.) 
ἈΠΏ. 1. Ατῃ). Ἐά. πτοεντηχονταδύο ἔτη] ν΄. ετων 242. τοεΐηκοντα 
χαι δυο 247. ἐδασίλευσεν) ἦν βασιλευς 242. ἐν Ἱεραεσαλὴμ,} ἐπι 

Ἰερασαλημ, 5) 245. καὶ ὄνομα] μαρεῖ ὯὩ0 κς 64. ἥν δὲ ὄνομα 
Θεοῦ. ὄνομα ἥν ϑϊαν. Οἷἶτορ. καὶ ὄνομα δζς. δὰ ἔπ. σοη).7  ς2, 

74). 92, τού, 120, 134) 144) 236, 242,34ς-. τῇ μητρὶ!] τῆς μῆτρος 
Γ ἡ ἍΙ, 82, 93.123. Οοπρὶ. Ογη}}}. Αἰοχ. ], εἰϊ, Αἰτη. τ. Ασπη. Εά. Θεοτρ. 

“΄ 

ΕΡ: 
“3 
ἐ 5 
δ 

δ, 

γέ. 

δίαν. ατῇ 158. ΑΙεχ.. Ἱεχελία) Χαλείὰα 11. Ιεχεμὰ ΠῚ. Ἡλια 

ΧΙ. Χελια ςς, 7γ1:. Χελεία τό, 46. ]εχελειαι 82. Ϊεχελεία 93. 
Ἐχελια 1ς8. Απτ. 1. Αστῃ. Ἑά. 851]αν. Οἷἶγορ. Χαλιὰ 243, 244. 
Ογη]]. ΑΙεχ. 1. οἶς. Ιεχενιὼ Οοάεχ ϑυγ. Ῥαγ, ᾿Ιεχεϊλία Οεογρ. 
. ΤΙ. Καὶ ἐποίησε] καὶ ἐποιεὶ 44. τὸ εὐθὲς} το ἀγαϑὸον ΧΙ, 

44. 719 929 τού, 120, 121) 134, 236, 24ξ, 247. μ( οάεχ 5γγ. Ῥαγϊζ, 
Αγ. 1. Αση. Εά. τὸ αγαϑον Κυριου 74. τὸ εὐϑὲς ἀγαϑὸν ΔΙά. 

τὸ δίκαιον Οοοσῦρ. ἐἔν ὀφϑαλμοῖς] ἐνωπιον (ἢς ἰπ}. 8) 19, 82», 93, 
τοϑ. Οοπιρὶ. Αστη. τ. Αστῃ. ἘΔ. ὅσα ἐποίησεν] οσὰ ἐποιεῖ 445) τοῦ. 
ἃ ἐποίησεν Αττη. τ. Αγηι. Εά. ᾿Αμεσσίας] ᾿Αμαξίας Ογη!!. ΑἸοχ. 

Ἰ. εἶς, (41. ᾿Αμασίας.) ᾿Αμεσία Οεογξ. δῖαν. Οἷἶγορ. ᾿Αμεσσία ϑίαν. 
ὍΜοίᾳ. 

ἘΝ. τῶν ὑψηλῶν) των μετεώρων το, 82, το8. τοατων τῶν μετεώρων 
93- τῷ ὑψηλὰ Ογτη!!. ΑἸεχ. νοὶ. “ϊ, Ρ.6. ἐκ ἐξῆρεν] εκ αἀπερῆσεν 
1, 93. ἅκαπέςησαν 82, τοϑ. ἔτι] οτι Π], 44, 74- οτι ετὶ 123. 
ἔτι γὰρ Ογτῖ]}. ΑἸεχ. 1. εἶς. καὶ ἔτι Ατη,. τ. Ἄττῃ. ἘΔ, σθοσρ. ἐϑὺυ- 
σίαζε) εϑυσιαζον 44,715) τ23- εὔνε 82, 93, τοϑ. Οοπιρί. εϑυμια- 
ζειν24ς.. καὶ ἐθυμίων] και εἐϑυμια 64, 74, 93» τού, 120, 134) 144» 
“16, 542. ΑἸά. (αῖ. Νίο. Ογη!}}. ΑἸεχ. 1. οἷξ, εἴ αἱ. αν 24ς. 

Ν. Καὶ ἥψατο] καὶ ἐφηψατο ςς, τς8, 243. καὶ ἐφήσατο ([) 
444. Καὶ ἥψ. Εύρ. τ. βασιλ.] καὶ ἐφῆκε Κύριος ὀργὴν ἐπὶ τὸν βα- 
σιλέα ϑ8ϊαν. Οἰἴἶτορ. Κύριος] ργαπιῖτς. ὁ γ4,) τοϑ. στρ. τὸν 
βασιλέα] του βασιλεως ΧΙ], 19, 44» 54. τό, ὅψ 71, 74) 82) 92, 93. 
τού, 1οϑ, 119, 120, 121) 123) 134) 1ς8, 226, 243, 244, 24ς,) 240, 

447. Οοάεχ ϑυγ. Ῥαγζ, Οοπιρὶ. Α]ά4. ΑἸοχ, ας. Νίς. Ογη!!. ΑἸεχ. 1. 

εἶς. εἴ αἰ, τὴν χεῖρα ἐν τῷ βασιλεῖ Ατηι. 1. Ατπι. Ἐά. καὶ ἣν λε- 
λεπρωμένος] καὶ ἐπεδαλεν αὖον λεπρᾶν 19. ἧς, πἰῇ ἐπεδαλλεν, 82. 

καὶ ἐπεδαλεν αὐτω λεπρᾶν 93. (Οπηρῖ. καὶ ἐδαλεν αὐτῳ λεπρᾶν τοϑ. 

καὶ ἦλϑε λελεπρωμένος ΑΙΔά,. λελεπρωμένος---Θανάτῳ αὐτῷ] ἱκργοίεν 
κίγμε σα ἀἴοπι νποτεὶς ὅγγ. Βατ-ἩΕΌτ. ἕως ἡμέρας] ὼς ἡμερῶ 19. ὡς 
ἡμέρας 74. αὶ ἡμέρας δῖαν. Οἴἶτορ. Θανάτου αὐτῷ] α ϑάνατον 82. 

κἄυτα τ19. διαθεῖ αὐτῷ ἴῃ ομαγδέϊ, πΐπογε ΑἸεχ. καὶ ἐδασίλ. ἐν 

οἴκῳ ἀφφεσώϑ᾽) εἰ λαῤίιαδαι ἵπ ἄοηιο ἰΐδεγα (εοημπι. Μυΐρ. ἐξασίλευ- 

σεν] εκαϑητο 109, τό, 82,93. το8, 18, 246. (μηρί. Τμεοά, Ὁ. 46. ἱπ 

4 Ἀερ. Απῃ. 1. Αγπι. Ἑὰ. ἀφφεσώϑ)] απφεσωθ ΧΙ, 44, (74. εχ 

οοττ.) 92, τού, 120, 134) 144) 242. (243. Τλᾶγρ. αοφσιϑ.) ΑΙά, (μι, 

Νῖς. 8ιαν. Μοίᾳ. αφεσωθ 71. ἀφῷσωθ 1οϑ. απφεσωδ κρυφαιος 

1.8. ἀμφεσωϑ 54ς. ἄἀχφσώϑ Οοπιρ. ἀππεσὼθ Ατπὶ. τ᾿. Απῃ, 

ἘΔ. ἀμπεσὼξ Θεοῖς. ἀπφεσὸξ 5|4ν. Οἶτορ. καὶ Ἰωαϑαμ] 

« καὶ ὥεοῦρ. ἸἸωάϑαμ!] Ιωναϑὰν 1]. ἢς ἱπῖτα, Ιωαϑαν ΠῚ, 123, 

243, 244. Οοπιρῖ. σαι. Νίο. Ιωϑαμ (71. ἢς ἱπτα.) τς8. Οοάεχ ὅ5γγ. 

Ῥατΐ. ἐπὶ τῷ οἴκῳ] εἶ! τῇ οἰκα το) 937 108. Οπὴρ]. 4πὶ τῶν οἴκων 

74. ἐπὶ τον οἰκὸν 82. ἦν ἐν τῷ οἴκῳ ΌεοΥρ. Ργαπλίῖ. ἥν ϑίαν. χρί- 

γων] κρινεῖν 11. ρῥγπηο. καὶ 121. κρινὸν 242, 24. τῆς γῆς] 

α 71, 245. Οοάεχ ὅ5γγ. Ραγ, - αὐτῷ Θεοῦ. “Ἐ ταύτης ϑἷαν. 

ΨΙ. Ὀεεῖξ τοἴυπη οοπητοᾶ 445. Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων] καὶ 
οἱ λοιποὶ λόγοι (ἢς 'π14) Θέοῖξ. ᾿Αζαρίου] Οζιου ὥοάεχ ὅγτ. 

Ῥαιῖΐ, τπᾶγρ. καὶ παντα]ῇ α σαντα 44 ὅσα ἐποίησεν] οσὰ ἐποίεε 
44- ἐἄχὶ ταῦτα] οὐχ ἰδου ταντα 11, ττ19, 247. ΟοΙηρ!. αχ! δ᾽ οὐ 
ταυτὰ ςς. εχ ἰδὲ ταυτὰ τοβ. ἔχ! ἰδὲ ταυτὰ 121. ἐχὶ ταῦτῷ 
γεγραμμένα]. ἐχὶ ἰδὲ γεγραμμένα εἰσὶν ΑἸ. τ. Αγη]. ΕΑ. 
γραμμένα] γέγραπῆαι (υἱ πρτα) οπηρ. ἐπὶ βιδλίῳ] ἐπι βιδλιᾳ 
(ἢς ἱπίτ) ςό, 119, 121) 246, 247. ΟΟπιρὶ. εν βιδλιῳ 123. ΑΙεχ» 

τοῖς βασιλεῦσιν) τῶν βασιλέων (υῖ ἔπργα) (ὐοαρὶ. Αττῃ. 1. Ασα, Ἐκ. 
Οεεοι. ϑίδν. 

ΝΙΙ. Καὶ ἐκοιμήϑη] καὶ ἀπέϑανεν Οοάοχ 8 ἐξ βίαν. Οἰδορ. ᾿ 
᾿Αζαρίας] μαθεῖ ΤΡ κς Οοάεχ ὅγγ. Ῥαῦ. Αζαρία (υϊ ἤιρτα)ὴ ϑῖαν. ὁ 

Οἷἶτορ. μετὰ τ. πατέρ. αὐτὰ 157 κ 445) τοῦ. δῖαν. Οἴτορ. “Ἐ εν 
ὥολει Δανιδ τς8. Νὰ μετὰ τῶν πτατερων --- αὐτε (εχ ὅγγ. Ῥαγϊζ, 

καὶ ἔϑαψαν] μαῦεῖ {10 κξ 64. καὶ ἔϑαψαν---πατέρ. αὐτὰ 4] 

Δ οὐπὶ ἰηϊειτηθά, 19, 108, 216, 242, 24ς, 246. (αἵ. Νῖο. παῦθεῖ ἴῃ 

οδιδτγαέξ. τηϊποσε ΑἸεχ. ἔϑαψαν αὐτὸν) ἐτάφη γ1, 82,),,. μετὰ 
τ. τοατέρ. αὐτῇ 4} ς2, 71. Ἰωαϑαμ] Ιωθαμ 82. ἄν 

ΝΙΠ. Ἐν ἔτει] α ἐν σόπρὶ. 1πἰϊ. σαρίτἰδ χν. ἴα Ε4. ΑἸά. τριᾶ- 

χορῷ] εαἰκοςὼ ΧΙ, 44) ξ2, 71) 74, 929 τού, 120, 134) 1445) 230, 242. 
2Ἂς. ΑἸά, Οἵ. Νῖς. τριωχορῷ καὶ ὀγδόῳ] λζ΄. δῖαν. Οἷἶτοσ. καὶ 
ὀγδόῳ] κα καὶ 44, 236, 242. εἐννάτῳ 71) 24ς. -Ἐ ἔτει Αἴεχ, τῷ 
᾿Αζαοίου] τῳ Αζαρια 11, τό. α τω το, 82, 93, το8. ΟΟπρί. τὰ Α- 
ζαριου 44. ςς» 64, 71) 74. 92) τού, 120, 121) 123»{1345)144γ1-ς8, 236, 
2425) 2435 244, 24. 247). ΑἰΙά., ΑΙοχ. Ο(αϊ. Νῖς. νεγῖο Απηξη. ὅς. 

βασιλεῖ ᾿14δα} βασιλέως Ιαδα ΧΙ, το, τς, 64) 71, 74, 82, 92, 93» 
τού, 1οϑ, 120, 121) 123) 1249)ς144, τ1ς8. 216, 242) 241) 244)24ζ. 247. 

Οοπιρὶ. ΑἸ4. Αἰεκ. (τ. ΝΊς. νεγῖο Απηεη. δος. "44. Ζαχα- 
ρίας] Αδαριας 1Π, ΧΙ, ζῶ, ςτ, τύ, ό4, γι, 74, 92, (τοῦ. α]. πι. εἰ ἢς 

ἴηῖτα.) 19, 120, 121) 123) 134) 144) 1ς8, 236, 242, 243) 244, 248, 
46, 247. Αἰά, Οἵ. Νίς. ᾿Αζαρία δῖαν. Οἴτορ. Ζαχαρ. υἱὸς 
Ἱεροῦ.1 υιοὸς Ἱεροῦ. Λζαριας 44.-. ἐπὶ Ἰσραὴλ) λ 44. ἐπ᾿ Ισραηλ 

24ς. ἐπὶ Ἶσρ. ἐν Σαμαρ.} ἐν Σαμαρ ἔπι Ἰσρ. 935 τοϑ. (οπιρῖ. 
ἑξάμηνον] ἑξάμινον (ἢς) τοό. ἕξ μῆνας Αγηι. τ. δῖαν. 

ΙΧ. Καὶ ἐποίησε] καὶ ἐποιει (υἵ ἔργα) 44. ἐν ὀφθαλμοῖς] ἐνω- 
πίον ςξ, ςύ, 64, 244.) 246-ϑὀῥᾳ Ἀ καϑὰ] κατὰ ταῦϊα οσὰ 1ο, ξξ, 93, 
τοϑ. Οοπιρὶ. καὶ καΐα σαντα οσα 82. καϑὼως 24). καϑὰ ἐποί- 
ἡσαν ὅτε. δὰ Άπ. οοἴ).] 44. ἐκ ὠπέρη] καὶ ἐκ ἐπίζησαν Ατηι. τ. 
Ἄτη.. ΕἘὰ. απὸ τασῶν] α τάσων 19. Ατη). 1. Απῃ. Εά, σα- 
σῶν τῶν ὡμαρτίων] α πασων τῶν 11, τό, 85, 93, (1ο8. υἱὲ νἱἀεζιτ.) 245» 
246. Οομρ!. ΑΙεχ. α τῶν ΧΙ, 74). 134) 236, 244,247. 

Χ, συνεςράφησαν] συνεςραφὴ 19.) 93. 108. Οοπιρ!. Οδοῦῃ. σύνε-. 
αφησεν Οοάεχ ὅϑγγ. Ῥαγίί, ἐπέρη ϑίλν. Οἴἶτορ. ἐπέγησαν ϑἷαν. 

Μοίᾳ. ἐπ᾿ αὐτὸν] τωρος αὐον 121, 247. ἐπ᾿ αὐτὸ Δ4ς. Σελ»- 
λὲμ] Σελλημ 82. Σεαλημ 93. Σελεμ τοῦ. Αστμ. 1. δἴψιβ θοῦ, 
δίδλνυ. Οἴἶτορ. Σελῆμ 1οϑ. Σεέλλομ 121. Σελαοὺυν 1ς8. Σα- 
λοὺμ (ἔς ροῖεεα) Οοπιρ. υἱὸς ᾿Ιαδίς] Ιαξεις ταητιπι 44. υἱὸς 
᾿Δεισὰ καὶ Κεδδαὰμ γ Οοάϊςε5 δεγρί. υἱὸς ἴΑδις καὶ Κεδδῶμ Ατη. 
ἘΔ, καὶ Ἰεξδαὼμ, δῖαν. Οὗτος. ἸἘαδίς] Αδεις Π|. Ιαξεις και 
Κεδδααμ καὶ Σελλημ ὁ πατὴρ αὐτὰ ςς. ἢς, πἰῇ Σελλημ, 110» 18. 

ἢς, πἰᾶ Σελλοὺμ, ΑΙά. Ιαξεις (ᾶς ἰπῆα 64, 74, 93, 1το8, 120, 123, 
134) 144) 445. ΟΔϊ. Νίς.) 95. -Ἑ καὶ Βελδααμ καὶ Σελημ ὁ πατὴρ 

αὐἴκε γι. Ιαμεῖς τοό. - χαι Κεδλααμ τῶι) 247. δῖαν. Μοίᾳ. Ιαξειᾳ 

καὶ Κεόδααμ, και Σελημ ὁ ττατὴρ αὐτὰ 243, 244. Αξης 24ς. Ιαξες 

κ καὶ Κεῦϑααμ, (πιᾶγς. καὶ Σελλεμ ὁ πατὴρ αὐτε) (οάεχ ὅγγ. Ῥαγῖ. 

Ἰαξὴς Οοπιρί. Ἰαδεὶς καὶ Κεδλαὰμ Αἰεχκ. “ καὶ Κεθδιάμ, Οεοτς. 

καὶ ἱπάταξαν---ἰϑανάτωσαν αὐτὸν] καὶ ὁ ςρατὸς αὐτὰ ἐπάταξεν αὐτὸν 
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αὐτὲν, χαὶ ἐξασίλευσεν ἀντ αὐτῶ. Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λύγων Ζαχαρίου, ἰδά εἰσι γεγραμμένα τι. 

ἐπὶ βιξλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν ᾿Ισραήλ. Ὃ λόγος Κυρίου ὃν ἐλάλησε πρὸς ᾿Ιὲ, 12. 

λέγων, Ὑἱοὶ τέταρτοι χαϑήσονταί σοι ἐπὶ ϑρόνου ᾿Ισραήλ' χαὶ ἐγένετο ὅτως. Καὶ Σελλὸμ υἱὸς 13. 

᾿αξὶς ἐξασίλευσε: καὶ ἐν ἔτει τριακοςᾧῷ καὶ ἐννάτῳ ᾿Αξαρίᾳ βασιλεῖ ᾿Ιάδα ἐξασίλευσε Σελλοὺμ 

μῆνα ἡμερῶν ἐν Σαμαρείᾳ. Καὶ ἀνέξη Μαναὴμ υἱὸς Γαδὸὶ ἔχ Θαρσιλᾶ, χαὶ ἦλθεν εἰς Σαμά- 14. 

ρειαν, καὶ ἐπάταξε τὸν Σελλὸμ υἱὸν Ἰαξὶς ἐν Σαμαρείᾳ, χαὶ ἐϑανάτωσεν αὐτόν. Καὶ τὰ λοιπὰ τς. 

χῶν λόγων Σελλὲμ, χαὶ ἡ συςροφὴ αὐτῷ ἧ συνεςράφη, ἰδά εἰσι γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων 

τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν» Ἰσραήλ. Τότε ἐπάταξε Μαναὴμ χαὶ τὴν Θερσὰ χαὶ “πάντα τὰ ἐν τ6. 

αὐτῇ, χαὶ τὰ ὅρια αὐτῆς ἀπὸ Θερσὰ, ὅτι οὐχ ἤνοιξαν αὐτῷ, καὶ ἐπάταξεν αὐτὴν, χαὶ τὰς ἐν 

γαςρὶ ἐχὅσας ἀγέῤῥηξεν, Ἔν ἔτει τριαχοςῷ χαὶ ἐγνάτῳ τῷ ̓ Αζαρίᾳ βασιλεῖ ᾿Ιόδα ἐδασίλευσε ι7. 

καὶ ἀπίϑανε 5ἴαν. Οἰἶτος. καὶ ἐπάταξαν αὐτὸν Κεδλαὼμ] Καιδ- 74. Οεοτρ. Μαναημα (ἢς ἰηῖτ) 92. Μαναῖν 26. (242. ἔς «ἶθὲ : 

δααμ και ἐπαταξαν αὖον ΧΙ. ἔς, πἰῇ καὶ Βδαὰμ, γ4. καὶ ἐπαταξζεν φυᾶπάοφιε Μαναΐμ.) Μαναὰμ ΑἸΙά. 5[4ν. Γαδδὶ] Γεδδι ςς. 

αὖον ἐν Ιεδλααμ, 19, 82, 93. ἔς, πἴῇ Κεξλαὼμ, Οοπιρὶ. καὶ Κεδ- Γαδδει (ῆς ἰηΐτα) 93. ΑΙεχ. Γαδ (ροῖξεα υὲ ἴῃ Ἐά.) 246. Γαδὲ 

δααμ και ἐεπαταξαν αὖον 44. 5, ς τ» ς6, 92, τού, τ20, 123. 144..236, Οοπρί. Ασπι. τ. Οεογρ. δ[αν. Οὗτος. ἐκ Θαρσιλὰ] εκ Θερσιλλα 

445, 24ς, 446. (αἰ. Νίς. ἔς, πῇ Κεδδααν, 134. Κεδλαὰμ] καὶ 44. ἐκ Θερσιλῶ 64, 74ν 120, 121, 134) 1445 158, 243) 2440 24ς. 

Κιδδααμ 64. κα71,119,243, 244. Αἰ4. Απη. Εά. εν Ιεὔλααμ το8. Αἰά. Αἰεχ. Απῃ. Ἐὰ. 5[αν. Μοίᾳ. εκ Θερεσιλα γ1. 8αν. Οἶτορ. ἐκ, 

καΐεναντι τε λαξ 121, 247. Οὐάεχ ὅγγ. Ῥαγ. (ΑΙεχ. ἰηῖογ ὑποοβ.) ἐν Θερσα 82, τοϑ. Οοηρί. ἐκ Θερα (ειπὶ ἃ ἔργα [ἰπ.}) 93. εκ Θερσει- Ἴ ῃ- 

[εδααν τς8.ι καὶ ἰϑανάτωσαν αὐτὸν] , 19. 82,93. 108. Οοτηρί. λα τῖρ. εκ Θερσηλαᾶ 123, 436, 5242. (εἴ. Νίος. ἐκ Παρσιλὼ Οεος. 

Ατὰ. τ. Ασῦ. ἕΕ4ά. ἐβασίλευσεν] ρτγαιηϊτ. Σελλημ ΧΙ, 44. ς 5. κό, καὶ ἦλϑεν] καὶ εἰσηλϑὲν 19, 82, 93. 1ο8. Οοτηρί. τὸν Σελλὲμ] 

64. 745. 91) τἴο0», 120, 1217 123» 134») 144 168, 226, 242, 2445. 245. τὸν Σελλῆμ (ῆς ροῖξει) 85. τον Σελλειμ (ῆς ἰπῖτα) 93. τὸν Σολὲμ 

46, 247. ((οάεκ ὅ5γτ. Ῥαγ. ΤῺ ---) ΑἸά. Αἰεχ. ας. Νίο. ῥγαπισ, ὀΑἸά, τὸν Σαλὲμ 8ϊαν. Οἷἶτορ. υἱὸν Ια. ἐν Σαμαρ.}, 44. ἣν 

Σελημ 52,71» 1ού, 243. 8[4ν. ΟἰτΟρ. ὦντ᾽ αὐτο] -ἰ- ὁ Σελειμ. το. Σαμαρείᾳ] ροηΐϊ ροίξ αὖον ἤπαὶ. ς6, 246. , 82, 93, τιο8,24ς. καὶ 

κἪ ὁ Σελλημ 82, 93. “Ἔ ὅ Σελημ τοϑ. Ργϑετηῖί. Σελλὲμ Αγ. Ἑά. ἐϑανάτωσεν] α καὶ το. καὶ ἐθανάτωσαν 44. ῥτατηϊτ. καὶ ἐδασιλευ- 

ϑίαν. ]οίᾳ. ρα πη, Σελὲμ Οεογρ. σεν αντ᾽ αντε τς8β.ι καὶ ἐθανάτωσεν ὅτε. δὰ π΄ ςοπ).} δἰ ἐπέεηζεεῖε 

ΧΙ. Ῥεεῖ τοῖυπὶ σοπηπιᾶ 24 ζ- Ζαχαρίου) Αζαριου 1Π1, 44. ἐπι, γερπαυϊφις βγὸ ἐο. Δ αἱ. αὐτόν] -Ἐ και εἐξασιλευσεν ἀντ᾽ αὐΐκς 

ξ2, (9 64, 74. 92» 110.) 120, 121) 123» 134. 144. 1:8, 2536, 242, 243) 105) 82, 93, 108, 121) 247. (πρὶ. ΑΙἰδχ. Αγη). τ. Ἄσχῃῃ. Εαὰ. Οεοῖρ. 

4244, 246,47. ΑΙ4. (δῖ. Νίς. δῖαν. Οἶτοσ. -Ἐ καὶ παντα ὁσὰ ἐποι- ϑίαν. Μοίῃ. καὶ αὐτὸς ἐξασίλευσεν ἀντ᾽ αὐτῷ δῖαν. Οἤζορ. 

σεν το, 82, 93, 108. (Οοάεχ ὅγγ, Ῥαγζ. πιαγρ.) ᾿Αζαρία Οεοτς. ΧΜΝ. Ὁεεῖξ οοπι. ἰπίερτ. 24... Σελλὲμ] Σελλωμ 386. καὶ 

δώ εἰσι] ιδὰ ἐςι ταυτα ΧΙ ςς» 64) 71»; 74» 92. 1οῦ, 110», 120, 121» ἡ συςροφὴ] καὶ αἱ συςροφαὶ Αττι. 1. Ατπι. Εά, Θεοῦ. ἢ συνεγρώ- 

123, 134, 144. 236, 242, 243, 244.247. ΑΙ4. (αι. Νίο. εχ! τάνταὰ Φη} ἣν συνηψεν ἐπι Ζαχαριαν 19, 82, 93. 108. ἣν συνεςραφὴ 44) 53» Δ] ) 

(ἃς ἰηῆα) 44. ρῥγαπιῖτῖ. ἐκ τς8. ἰδέ ἐξὶν ΑἸεχ. ἰδὲ εἰσι γεγραμ.}] τό, γ4.92, τού, το, 123, 134) 1445) 236, 245, 244, 247. (αι, Νῖς, 

ἰδὲ ταῦτα γέγραπῖαι (ῆς ροίεεα) (οπιρὶ. γεγραμμένα] ργατηῖτ. ἡ συνεγράφη Οὐοάεχ ὅϑγτ. Ραγί(. μδθεῖ ἢ ἴῃ ομδγαῶς, πλίποτε ΑἸοχ. 

ταυτὰ τό, τς8, 246. - ταῦτα Οεοτρ. ἐπὶ βιδλίῳ] ἐπι βιδλιου ἣν συνῆψεν ΟὐμρΙ. αἷς συνεςράφη Απῃ. τ. Ατηη. Ε4, δου. ἰδέ 

(ᾶς πῆ) 19. Οοπιρὶ. Αἰεχ. λόγων] των λογων 19. τῶν ἡμερῶν] εἰσι γεγραμμ.1 οὐκ ἰδὲ ταῦτα γέγραπ]αι Οοπηρ. , λόγων] κα το. ὅν. ῥοῦ τς 

α τῶν 19, τοϑ. ((οπηρ!. ἢς νεῦ. 1 ς. εἴ 41}}1.) τοῖς βασιλεῦσιν] των ΧΥῚ. Τότε] ἐν τῷ ἐκείνῳ καιρῷ Αταν. 1. ἢο, ἤπε ατίου]ο, τς Οο- 

βασιλεὼν (υξ {υργᾺ) 19. ἀϊςες ϑεγρὶ!, Αταν. Ἐα. Μαναὴμ] Μαναην (111. ἢς ἱπῖ4.) ΧΙ. 

ΧΙ]. εοῖ ςοπι. ἰηΐερτ. 44. Ὁ λόγος] ργϑτηϊττ. «τὸς 10, 82, Μαναΐμ (ἔς ροϊπεα) 44. Μαναηλ (ἢς 4111) 82. ΑΙά, καὶ τὴν] 

43. τοΒ. ((οήεκχ 5γγ. Ῥαγῖί. {Ὁ Ἀ6) Οοπηρί. Οεογρ. 5[αν. Μοίᾳ. ὅὃτός κακαὶ ΧΙ, το, 44» ξ τ» ςό, 64) 74) 82, 92) 93. τού, τοϑ, 119, 120, 121) 

ἐγιν ὁ λόγος Αττῃ, τ. Ατπι. Ἐά. ὅτος δὲ ὁ λόγος δῖαν. Οὗτοσ. Κυ- 134ν»144, 168, 236,242,54.3,244,245, 247. (ὐεχ ὅγγ. ῬατΓ. (οπηρί. 

ρίου] κ 245. πρὸς 18] -Ἑ υἱον Αναμεσει το. -Ἐ νιον Αμεσσειώ 82. ΑἸά. Αἰεχ. Οαἵ. Νίς. Αγπ). 1, δἰ φας οπηπεβ. Ασπὶ. Εἀ. δῖαν. Οἴτορ. 

 ὐιον Ναμεσσει 93. -Ἐ νιον Αμεσσι τοβ. Υἱοῖ τέταρτοι] υἱὸς τ-- Θερσὰ 19]Θαιρα ΠΙ. Τάφω το. ἵαφωε 82, τοϑ, Ζαφοε 93. Θαψὰ 

τάρτοισι (Άς) ΑἸά. καϑήσονταί σοι] ΤῊ. 64. κα σοι 74, 151) 247. ὈΟΟὐάεχ ὅγτ. Ρατγΐ, ΑἸεκ. Θεφσὰ (οπιρί. Περσὼ Οεογρ. 7λαρίαπι 

ϑίαν. Οἴἶτορ. καϑισοῦϊαι σοι τοό. καϑηήσ. σοι ἐπὶ ϑρόνου) καϑήσ. Μυΐσ. καὶ πᾶντα τὰ ἐν αὐτῇ} καὶ πᾶν ὅσον ἐν αὐτῇ Ατιη. 1. ΑΥπῚ. 

ἐπὶ τῷ ϑρόνου Ογη!!]. ΑἸεχ. νοὶ. 111. Ρ.. γ. (6]. ἐπὶ ϑρόνε σΕ.)} σοι ἐπὶ Ἑά, 8[αν. Οἴἶτορ. καὶ πάντα ἃ ἐν αὐτῇ Οεοτρ. 5Ιαν. Μοῖᾳ. ἀπὸ 

ϑυρόνου] ἐπι σοι 342. ἐπὶ ϑρόνου] ἐπὶ του ϑρονον τ ς8, 247. Θερσα] απο Θερσιλα ΧΙ, 44. 55» 64, 71, 74. 92, τού, 120, 121, 134 

ΧΙ]. Καὶ Σελλὲμ] καὶ Σελειμ 82. καὶ Σελλημ 93. χαι Σε- 144, 1ς8, 24,3» 244, 245, 247. ΑΙά4, (αι. Νῖς. δίαν. Οἰἶξιορ. απὸ 

λϑμ (υξ ἔργα) τοό. υἱὸς Ἰαβὶς] α νιος ςς.. Ἰαξὶς] Ιαθεις (ἔς ΘΘερσηλα ς2, 123, 236, 242. ἀπὸ Θεῤσειλα τι9. ἐπὸ Θερσσὰ (υξ 

ροῖεα) 44) τού, 243, 24ς. ΑἸά. ΑἸεχ. Ἰαδὴς (αν ἤιργα) Οοπιρ. 101) Αγην. Ἐά. ἀπὸ Περσὼ εοτς. ἤνοιξαν] ἡνοιζεν τ9. 93. ΟΟΠΙΡΙ. 

ἐδασίλευσε 15} “μῆνα ἡμέρων 19. εἐξασιλευσεν ἐν Ἰσραὴλ 64υ τὼ, (δῖ. Νῖς. αὐτῷ] αὐτῶν 93. καὶ ἐπάταξεν αὐτὴν] αὶ 19, 82, 93) 

244, 247). ΑΙά, -Ἑ εν Σαμαρειῶὼ μῆνα ἡμέρων 82, 93» τοϑ. καὶ ἐν 1τοβ. Οοτηρί. -Ἐ καὶ παύΐας τοὺς ἐν αὐτὴ ςς, ςὅ, (64. ΠιῸ δ) 71) 110, 

ἔτει] α καὶ ΧΙ, το, 42.0υ 55. 64) 71. 74 82, 92) 93: τού, τοϑ, 119, 121) 1ς8, 243, 2445). 246, 247. ΑΙΑ. καὶ ἐπάταξεν αὐτὲς καὶ πάντα ἃ ἣν 

Ὁ χ34), 144) τς8, 242, 44ς. Οοτρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. Οἵ. ΝΊς. τριακορῷ αὐτοῖς Οεογρ. ϑ5[αν. Οὗτος. «Ὁ καὶ τᾶντα ἃ ἐν αὐτῇ ϑ8ῖαν. Μοίᾳ. 

καὶ ἐννάτῳ] α καὶ ἐννάτῳ 71) 24ς. τριακοσιοςὼ κᾶι ἐνάτω 74. Α καὶ ἐπάταξεν] ἐπαϊαζαν 44. καὶ τὰς] και πασας τας Οοάεχ 5γτ. Ραι, - 

Αὔπι. στ. Αται. Εά. δίανυ. ἐννώτῳ] ἐνάτῳ (ς ροϊῖεα) ΧΙ, 44. τού, καὶ τὰς ἐν γαςρὶ ἔχόσας ἀνέῤῥηξεν] καὶ τὰς ἐγκύες (να, παπίε:) αὐτῆς 

134. ᾿Αϑαρίᾳ] του Αξαριου ΧΙ, 19, κ5» 64, 71, 74, 82, 93, 93» ἀνέῤῥηξεν Ατην. τ. Ατπι. Ε4, ἐγκύες ἀνέῤῥηξεν Οφογς. καὶ ὅσας ἐγκύες 

τού, τοϑ, 120, 1219 134) 144, 158, 216, 242, 243) 247. Οουρὶ. ΑΙ4. τότε ἐθανάτωσε ϑ'αν. Οἷἶντοσ. εἰ ἐπίφυξφεὶε Ἵπαπός ῬγιεγηαΜΙ6: εἼμε) ε 

σαι. Νίς. Αζαριου 44, τού, τ, 123. Οἴδοῦρ. 8:αν. ργογιῖτο. τ Μία εας. Ψαὶρ. ἐχόσας] -Ἐ ἐν ἀντὴ το, 82) 93» 108. ἀνέῤῥηξεν] 

244. τῷ Ὀχοζίου ΑἸεχ. βασιλεῖ ᾿Ι6δα] βασιλεως Ιεδα ΧΙ, το, « διερρηξεν τ0, 82, 93. το8. (ΟΠΙΡΙΪ. ἀνέρριξε (ῃς) τοό. ερρηξε 246. 

ξξ, 64, 71) 74, 82, 92) 93» τοῦ, 1ο8. 110, 120, 121) 123γ) 134) 144) ΧΥΠΙ. Ἐν ἔτει] ΡΓδτηϊῖτ, καὶ 4.9. 58ν 4, 74» 92») 93» τού, 134, 

ις8, 216, 242, 243) 247. Οοιηρί. ΑἸ. ΑΙεχ. δογρ. δίαν. ἰδασί- 144, 236, 242, 2435 244» 24ς. ΑΙά, τριαχοξῷ καὶ ἐννώτῳ] τρια- 

 Ἀεῦσε] ῥγροτηῖτ. καὶ Ατπη. τ. Αγην, Ἐά. ἐξασίλευσε δὲ δῖαν. Οἶτορ. κοςωεννάτω ςς. κ και εννάτῷ 717) 24. Βαρεῖ καὶ ὧι --- (οάεχ ὅγε. 

ἐξασίλευσε Σελλὲμ) α Σελλοὺμ 4.4. καὶ ἐδασίλευσε Οοπιρί. ἐδα- Ῥαήΐ κα χαὶ Αται. τ. 5[αν. Οὗτορ. τῷ ̓Αζαρίᾳ} α τῳ 11, ςό, γ1γ 

σίλ. Σελλοὺμ δε. δἀ Άη. Ἑοπ1.} α 19) 85.923. Σελλὲμ 29] Σελα-Ἢ τε8. ΑἸεκ. τὰ Αζαριε 19, 82) 935, τοθ. ΟοπΊρΪ. Οεογρ. δ8᾽αν. τὸν 

μὲμ ΑΙά. Σελὸμ Οεοτς. μῆνα ἡμερῶν) ἡμέρας 11. οχτω μέρας Αζαριαν 247). τοὺ ᾿Αζαρία Ατη). 1. Ασηι Εα, βασιλεῖ Ἰόδα} ᾿ 

Π]|. ὀξόου τριώκοντα ἡμέρας (ἢς) Οοάεχ ϑγγ. Ραγ, μῆνα ἕνα ἡμερὼν βασιλεως Ιεδὰ 19, 82, 93, 108, 24ς. (οιηρί. ΑἸεχ. βασιλεα Ιεδα, 

Αττι. τ. ἄγη, ΕΔ. μῆνα ἡμερῶν ἐν Σαμαρείᾳ) ἐν Σαμαρειῷ μηνῶ 247. ἐδασίλευσε) Ργατηϊ. καὶ ΧΙ, 44, 5 θ4,, 74. 92, 134) τα οἱ ,(-.. 

Ἤμέρων 44. 236, 242, 244. Αἰά. ργεηλτε. Ἰάεπ) ἱπῖεῦ ΠΠΟΟΒ ΑΙεχ. Μαναὴμ) 

ΧΙΥ. Μαναὴμ] Μανκειμκ 44) τ2τ. Μαναηλ 71) 82. Μαναῖν Μᾶαναην ([ἴς ἱητ) 26. Γαδδὶ] Γαδι τοϑ. Οοπιρί. (Οεογρ. δίανς 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ: 
κεφ. ΧΝ. 

ἀπο; ἣν 
18. Μαναὴμ υἱὸς Γαδδὶ ἐπὶ Ἰσραὴλ ἐν Σαμαρείᾳ δέχα ἔτη. Καὶ ἐχοίησε τὸ τονηρὸν ἐν ὀφθαλμοῖς 
19. Κυρίου, ἐχ ἀπεφὴ ἀπὸ «πασῶν ἁμαρτιῶν Ἱεροδοὰμ υἱβ Ναξᾶτ ὃς ἐξήμαρτε τὸν ᾿Ισραήῆλ. Ἔν 

ταῖς ἡμέραις αὐτᾷ ἀγέξη Φεὰ βασιλεὺς ᾿Ασσυρίων ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ Μαναὴμ ἔδωχε τῷ Φεὰ χί- 
λια τάλαντα ἀργυρίου εἶναι τὴν χεῖρα αὐτῇ μετ᾽ αὐτῇ, Καὶ ἐξήνεγχε Μαναὴμ τὸ ἀργύριον 
ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ ἐπὶ ππᾶν δυνατὸν ἰσχύϊ, δῆναι τῷ βασιλεῖ τῶν ᾿Ασσυρίων, πεντήκοντα σίχλους 
τῷ ἄνδοὶ τῷ ἐνί' χαὶ ἀπέςρεψε βασιλεὺς ᾿Ασσυρίων, χαὶ ἐκ ἔςη ἐχεῖ ἐν τῇ γῆ. Καὶ τὰ λοιπὰ 
τῶν λόγων Μαναὴμ χαὶ “πάντα ὅσα ἐποίησεν, οὐχ ἰδὰ ταῦτα γεγραμμένα "ἢν βιδλίῳ λόγων. τῶν 
ἡμέρων τοῖς βασιλεῦσιν Ἰσραήλ, Καὶ ἐκοιμήϑη Μαναὴμ μετὰ τῶν πατέρων αὐτῷ, καὶ ἐξασί- 
λευσε Φαχεσίας υἱὸς αὐτῷ ἀγτ᾽ αὐτῷ. Ἔν ἔτει πεντηχοςῷ τῷ" ᾿Αζαρίου βασιλεῖ ᾿Ιόδα ἐξασί- 
λευσε Φαχεσίας υἱὸς Μαναὴμ ἐπὶ Ἰσραὴλ ἐν Σὰμαρείᾳ δύο ἔτη. Καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐν 
ὀφθαλμοῖς Κυρίε, ἐκ ἀπέςη ἀπὸ ἁμαρτιῶν Ἱεροδοὰμ υἱξ Ναξᾶτ ὃς ἐξήμαρτε τὸν Ἰσραήλ. Καὶ 
συνεςράφη ἐπ αὐτὸν Φαχεὲ υἱὸς Ῥομελίου ὁ τριςάτης αὐτῷ, χαὶ ἐπάταξεν αὐτὸν ἐν Σαμαρείᾳ 
ἐναντίον οἴχου τῇ βασιλέως μετὰ τῷ ᾿Αργὸδ χαὶ μετὰ τ ᾿Αρία, χαὶ μετ᾽ αὐτῇ “ππεντήχοντα ἄν-- 

20. 

21. 

26. 

ΜΒ 
ἡ, δῖαν. Οἴτογ. υἱ 4111.) 

ἀργύριον] τὸν φόρον (ἐγ ὀμίμι) Θεοῦ. ϑῖᾶν. 

ὃδν»μ ρὸ ’ ς φὼ 

ὃρες απὸ τῶν τετραχοσίων, χαὶ ἐϑαγάτωσεν αὐτὸν, χαὶ ἐξασίλευσεν ἀντ᾽ αὐτᾷ. Καὶ τὰ λοιπὰ 
φ ᾽’ ’ Ν ΄’΄ «. ΄ 2 [οὶ ε ᾿ τῶν λόγων Φαχεσίου χαὶ “πάντα ὅσα ἐποίησεν, ἰδά εἰσι γεγραμμένα ἐπὶ βιξλίῳ λόγων τῶν ἡμε-- 

ἐν Σαμαρ. δέκα ἔτη] δεκα ἐτὴ ἐν Σαμαρ. Ἱ], 

ΧΙ, ςό, τού, 119, 134» 1442 1ς8, 236, 242, 243, 244.) 246, 247. ΑΙοχ. 

Οδῖ, Νῖς. ετὴ δεκὰ ἐν Σαμαρ. 44. εἴκοσι ἐτὴ ἐν Σαμαρ. 71. εἴκοσι 
ἔτι (ας) ἐν Σαμαρία 24ς. 

ΧΥῚΠ. ἐν ὀφθαλμοῖς Κυρίου] ἐνωπιον Κυριου (ἢῆς ἰπῖτα) 247. 
Απ. τ. Αττη. Ἐά. τρὸ ὀφθαλμῶν Κυρία ἐν τιάσαις ἡμέραις αὐτὰ 
Οεοῖρ. ὅ8ϊαν. οὐκ ὠπέςη)]) Ῥγαταῖτ. καὶ Οοάεχ ὅϑγυ. Ῥαγίΐ, Αστ. σ. 
Ἀπ. ἘΔ. δῖαν. Οἷτορ. ἀπὸ πασῶν] ἀπὸ τῶν 19, 44. α σασὼν 
82, 93. 108. Οομρ!. απὸ σᾶάσων τῶν 123. δΑθεῖ τσάσων [Ὁ --- (ο- 

ἄεχ ὅγγ. Ῥαγ, ἀπὸ πασῶν ὡμαρτιῶν) ἅπο σασὴς ἁμαρτίας 24. 

ἀπο ἀμαρτιων σάσων 446. υἱᾷ Ναξδὰτ] αὶ 71. 
ΧΙΧ. Ἐν ταῖς] εν δὲ ταις 44. δῖαν. Οὗτος. Ἐν τ. ἡμέρ. αὐτῷ 

α Ἀπῃ. τ. Απτῃ. Εά. αὐτῷ 19] τὰ Μαναὴλμ (Πς) 82. τῷ Μανα- 
ἡμᾶ 93. τὸ Μαναὴμ τοϑ. Οοπηρί. ἀνέξη] καὶ ἀνέξη Αἰτῃ. τ. Αἴτῃ. 
ἘΔά. Φοιὰ 13] Φελα (ἔς ᾿πῆ4) ΧΙ; ςς, 64, 71, 1195 243, 244. 
ΑΙά. 8.ν. ᾧσλ (ῆς ἱπῆτ4) 121, 247. Οὐάεχ ὅγγ. Ῥαγι(. (όομηρὶ. Αἰθχ. 
ᾧκδ τς8. Θελα (ς 4101) 24ς. Πεὼ Απη. 1. πῃ. Εά. Πελὰ 
Θεοῖς. Ῥλωὶ Ψυὶϊσ. ᾿Ασσυρίων) ᾿Ασυρίων (ἢ) 134. Συριας 236. 

᾿Ασυρὶ (ἢ) 247). ᾿Ασυρίας Θεοτρ. ἐπὶ τὴν γῆν] - Ἰσραὴλ Οεογρ, 
δῖλν. Μαναὴμ] Μαναὴην 92... Μαναὴμ, ἔδωκε] εἐδωκε Μαναηλ 
82. ΤΥ. 93) 1ο8. Οοάεχ ὅγγ. Ῥαγΐ, σοσηρ. ᾧ χὰ 29] -ἰ- βασιλεῖ 
Ασσυριων 93, 1ο8. ῷελα 1:8. εἶναι] ργαυλϊεῖ. τα 93. εἶναι δίς. 
δὰ ἤη. οοπι.} κὐ οὔ εἰ ἱπ παιδία, εἰ γπιαγεῖ τέρπαπι ἐω5. Ναϊφ. 

εἶναι τὴν χεῖρα αὐτὰ] τὸ εἰναι χεῖρα αὐτῇ 19, τοϑ. Οοπιρί. ἵνα ἢ ἡ 
χεὶρ αὐτῷ ΟΘεογρ. 5ϊαν. Μοίᾳ. μετ᾽ αὐτῷ} σὺν αὐτῳ ΧΙ, 44, 71, 
74.) τοῦ, 120, 123) 1349 144, 236, 242, 24ς. (δῖ. Νίο. σὺν αὐκ ςς. 
Ἔ κραταιωσαι τὴν βασίλειαν ἄντε εν χειρι αντῇ 82, 93. -"- «άΕῃ1, 
αἰ του χραταιωσαι, τοϑ. (πρὶ. συν αὐτῶ τοὺ ενισχυσαι τὸ βασι- 
λειον εν χειρι αὐἶα 11. ἢο, ἔπε εν χειρι, 247. ἢς, οὔπὶ τῇ δηῖε χιρὶ, 
Αἴεχ. επ᾿ αὐα καὶ κραταιωσαι τὴν βασιλείαν αὐτὰ εν χειρι αὐε τ ς8. 
«Ἐ τὰ ἐνισχύσαι τὸ βασίλειον ἐν τῇ χειρὶ αὐτῇ Αττη, 1. Ατπὶ, Ἐα, 

ϑίαν. Μοίᾳ. ὔ ᾿ 
ΧΧ. Καὶ ἐξήνεγκε Μαναὴμ] Καὶ Μαναὴμ ἐξήνεγκε (οπιρί. 

ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ] ἐπι 

τπαντα Ἰσραὴλ 82. κα 93: ἔπι ὥαντα τὸν Ισραηλ το. ἐπὶ πᾶν 

δυνατὸν] ἐπι σαντα δυνατον 10» 445) 64) 719 749 825 929 93; τού, τοϑ, 

120, 121) 1239 1347 1445) 230, 242, 243, 244, 247. Ο(ομρ!. ΑἸά. (αι. 

Νῖς. καὶ ἐπὶ τψαντὰ δυναῖον τς:8. ὠπὸ πάντων δυνατῶν ϑίαν. Οἶτορ. 

ἐπὶ πτάντας δυνατὰς δῖαν. Μοίᾳ. ἰσχύν} ἐν ἐσσχυΐ 44) 121) 123. 

ΑΙεχ. ἐνισχύει ((ς) 24). α Ὅεογξ. ϑίαν. Μοίᾳ. τῶν ᾿Ασσυρίων] 

α τῶν 93, τοϑ. Οουαρί. Ασυριων 24ς. τῆς ᾿Ασυρίας (ἄς ἰπῆ8) Θεοσρ. 
«ἧς Συριας (ᾶς ροῆε) δῖαν. Οἰἶγορ. τσεντήκ. σίκλες]} Γ αργύυριου 

τωῖ, 247. (Οοάεχ 5γγ. Ῥατΐ, {Ὁ 3Κ) Αἰεχ. Αττη. 1. Ατπη, Ἑά. ὅϊαν. 

τῷ ἀνδρὶ τῷ ἑνὶ] τῷ ἀνδρὶ ἑκάςῳ δῖαν. καὶ ἀπέςρεψε] και ἀπερει- 

λὲν :ς8. καὶ ἐπεέρρεψε ω36. υἱ νἱάεῖυτ. βασιλεὺς ᾿Ασσυρ.} ργα- 

αὐτί. ὁ τοβϑ, 121) 247. Οοπιρί. βασιλεὺς Συριας 236. ὁ βασιλεὺς 

Συρίας 242. οὐκ ἔςη] οὐκ ἐξι 242. ἐκεῖ } τὶ 82. Οοπιρὶ. ἔτει 

(Ή0) 93. α 246. τι). 1. Ασγῃι Βα. ἐν τῇ 1} -ἴ ἐκείνῃ 8ϊαν. 

4 
το 

ΧΧΙ. Ῥοεβ οὐχ. ἱπίεργ. 244. οὐκ ἰδὲ ταῦτα] Ἔχι ταῦτα ΧΙ, 

44: 585 74, τού, τιον» 123, 134γ 1447 158, 242. ΑΙά. ΔΙεχ. (δῖ, Νῖς. 

νον... 11. {7 

ἰδὲ ἐσὲ ταυτὰ 71. α ταῦτα Ατίη. τ. Ατῃη. Εά; ΝΞ 

ΧΧΊΙ. Καὶ ἐκοιμήϑη}] καὶ ἀπέϑανε (υἱ ἔργα) ϑ8δν. ΟΠτορ;; 

μετὰ τ. πατέρ. αὐτῷ] ργαιτηϊτς. καὶ ἐτάφη ϑῖαν. Οἷτορ. Φακεσίας] 
Φακχειας (ἢς ροϊϊεα) 64, γι. ΑΙά, ΑΙεχ. Φακεειλ (ῆς 41:81) 82. Φα- 
κεὴ 93. Φακεία (ῆς ἱπῆ) τοϑ. Οοιηρὶ. Φακεειας (ῆς ἱπ84) 119. 

ᾧῴακιας (ἔς ροῆεα 121, 247.) 245. 8αν. Οἴτορ. Πακεΐα Αττη. σ. 
Πακεὲ Αγ. Ἐὰ, Πακύας Θεοῖς. Φακία ϑῖαν. Μοίᾳ.. Φακεσίας 
-- Φακεσίας ἴῃ οοπι. 164. . Δἰτεγυῖγ, οαπὶ Ἰηϊογπηθά, 1.4.4) 226, 242. 
υἱὸς αὐτῷ] υἱος Μαναην 111. 

ΧΧΙΠΙΠ. Ὀεείξ ἰοΐαπιὶ οοπιπα 24ς. Ἐν ἔτει τεεντηκ--- Μαναὴμ] 
α ουπὶ ἰηιειτηεά, 246.Ἡ τῷ ᾿Ααρίου] α τε τοό. βασιλεῖ Ἰώδα] 
βασιλέως 15δα το, 44) 55. ςὅ, 64, 71, 74) 82, 92) 93, 1ού, τοϑ, 110, 
120, 121) 123), 1345158, 243. (πρὶ. ΑἸά, ΑΙεχ. (αι. Νίς. Ασπι. σ. 

Απῃ. Εά. Οεοτγρ. ϑίαν. Φακεσίας] Φακεια 93. υἱὸς Μαναὴμ] 

λα 44. Ασπὶ. τ. ἅπῃ. ἘΔ. ἐπὶ Ἰσραὴλ] α 134. ἐν Σαμαρείᾳ] 
λ71. δύο ἔτη] δεκα ἐτὴ 171, 19, 82, 93, 1τοΒ, 1ς8. Αγ. 1. (Αστὴ. 

ἙἘά. τρᾶγρ. υἱ οπι.) δεκαδυο ἐτη ΧΙ, ς2, 745)92, (τού. ροῖξεα ςοτι.) 
119) 120, 123) 134.) 144, 216, 242. ΑΙά4, (αἴ. Νῖς. 
Τα. ὅ4. ῥίεππίο Ψαΐϊᾳ. ᾿ 

ΧΧΙΝ. ἐν ὀφϑαλμοῖς] ἐνωπιον 64, 121. οὐκ ὠπέςη] ῥγαουηΐε. 
καὶ Ατπι. τ. Απῃ, ἘΔ. δ᾽αν. Οὗτος. πὸ ὡμαρτιῶν] ἀπὸ πασων 
αμαρτιων 19, κ6, 158, 246. 5[αν. Οἰἶτορ. ἀπὸ τασων τῶν ἁμαρτιων 
82; 93» 108. ΟοπηρΙ. ὃς ἐξήμαρτε τὸν Ἰσρ.} λα 71. 
α τὸν ΔΙά, τὲς Ἰσραηλίτας Οεοτρ. 

ΧΧΥ. ἐπ᾽ αὐτὸν] ἐπὶ τον Φακειαν 190. ἔπι τὸν Φακεια 82. 
ἐπὶ τὸν Φαχεχαν 93. ἐπὶ Φακεῖαν τοβ. Φακεὲ] Φακες 71. Φα- 

κεαι (ἢς ροίξε8) 93) 1οϑ. (οπιρὶ. Πακεὲ (ἢς ἰπῖτα) Ατ. 1. Αση). 
ἙΕά. Πικαὶ Θεοῖρ. Φακεὶ δῖαν. υἱὸς Ῥομελίου] υἱος Ρωμελις 19, 
242. Οοπιρὶ. Αγπι. ΕἘά, υἱὸς τῷ Ῥομελίου Ογπ!}}, ΑἸεχ. νοΐ. 111, ἢ. 8. 
υἱὸς Ῥαμελίου Ατπι. 1. υἱὸς 'Ῥομελὶ Οφογρ. δῖαν. Οἴἶτορ.. 
ςάτης αὐτῷ] ἐγἰβδαία εὐας ϑγτ. Βαι- Ἠεῦγ. 
82, 93, 1ο8. Οοτρὶ. τὸῦλησίον οἶκε 8ϊαν. 

αμίς ἴον γερὶς σγῖ. Βατ- ΕἸ ΌΓ. 

δωδεκα ἐτὴ 44. 

τὸν Ἶ σραήλ] 

ὁ τρι- 
ἐναντίον οἴκξ] εν οικω 10, 
ἔναντ. οἶκε τῷ βασιλ.] 

τῷ βασιλίως] α τα 74, 246. ΑἸά, 
Ἔ Ιχδα 216,242.. μετὰ τὰ δι] ρῥγϑυλῖτ, καὶ τοϑ.. α μετα 436, 
242. μετὰ τὰ ᾿Αργὸδ] μετ᾽ αὐτε Αργοῦ 71. καὶ μετ᾽ αὐα Αργοξ 
82. Ατη). 1. Απα. Εά, καὶ μετὰ ἀντ τὸν Ια 94. ᾿Αργὸδ] Αρ- 
γωϑ ΄2τ. Αργεν 158. Αρτεῦ δάς. ᾿Αργῶδ δῖαν. Οὗτος. καὶ 
μετὰ τὉ} κνιμεέτα 44. καὶ μετ᾽ αὐτῇ 71) 82, το8Ὦ. καὶ μετὰ τοῦ 
᾿Αρία] Ὀἷ5 Τοτδῖ: 93. ᾿Αρία] Αριαν ΧΙ. Αριε 44,971) 74,92, τοῦ, 
120, 121) 122») 134) 144, 216, 242, 247. Οομρὶ. ΑἸά, ΑἸεχ. (δῖ. 

Νῖς. Απη. 1. ἄστη. Εά. Οδοῦρ. Ἀριᾶιν ςς), 64) ττο, 243..24ς. Α- 

ρειῶ 82. ΔΛριου 246. ᾿Αρίῷφ ΑΙ4ά. καὶ μετ᾽ αὐτῷ] καὶ μετ᾽ αὐτῶν 
ϑίαν, Οἴου. -Ἐ ἦσαν 8[αν. Μοίᾳ. πεντήκοντα] αὶ “46. ἂν- 
δρες] ανδρας (134. οοπ|.) 18. ΑἸεχ, ἀπὸ τῶν τετρακοσίων} ὧπὸ 
των Γαλααδιτων ΧΙ, 44. ζ2, 74) 92) τοῦ, 134) 1447) 236. (Ὧι. Νῖο. 
απὸ τῶν νιων τῶν Γααλαδιτων 10, 93, 1ο8. (οπρὶ. απὸ τῶν υἱων Γα- 

λαᾶδειτων 82. απὸ τῶν Γααλαδίιτων 120. απὸ των Γααλαδιτε 244. 
ἀπὸ τῶν Γαλαδιτῶν ΑΙά. ἐκ Γαλααδιτῶν δῖαν. 6.6 Δ4}[8 Οαἰσαί γεν 

νυΐϊς. καὶ ἐθανάτωσεν] και εϑανατωσαν ςς,) τό, 119, 121; 247. 
ΧΧΥΙ. Ὀεεῖξ σοηι. ἱηίορῃ. 245. Φακεσίου] Φακεεια 82. Φα- 

κεῖε 93. Φαχεες 119. Φακεσσία ΑΙὰ, Πακεὰς Οτοτς. Φακιὶ ϑίδν. 
8ΚἈ 

: ἕ ἐμέ ψἙ ,.:. 

- 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ. 

ὦ ξ 4, ρῷ τ ἥΝνΝἢ 7 ΦΦ 3 ᾿ ᾿ “ὍΦ». 

ρῶν τοῖς βασιλεῦσιν ᾿Ισραήλ. Ἐν ἔτει ππεντηχοςῷ χαὶ δευτέρῳ τῷ ᾿Αζαρίου βασιλεῖ ᾿Ιόδα ἐξα 
᾽ ἷ »ὕ» 

σίλευσε Φαχεὲ υἱὸς Ῥομελίβ ἐπὶ ᾿Ισραὴλ ἐν Σαμαρείᾳ εἴχοσιν ἐτη. 

ὀφθαλμοῖς Κυρίε, ἐκ ἀπέφη ἀπὸ πασῶν ἁμαρτίων ἱἹεροξοὰμ υἱβ Ναξᾶτ ὃς ἐξήμαρτε τὸν ᾿Ισραήλ. 

Ἐν ταῖς ἡμέραις Φαχεὲ βασιλέως Ἰσραὴλ ἦλϑε Θαλγαϑφελλασὰρ βασιλεὺς ᾿Ασσυρίων, χαὶ 20. 

Ν ν. » Ν νι Ν ν ῷ 

χλαξε τὴν Αἷν χαὶ τὴν ᾿Αξὲλ χαὶ τὴν Θαμααχὰ καὶ τὴν ᾿Ανιῶχ χαὶ τὴν Κενεζ χαὶ τὴν Ασὼρ χαὶ 
Ἢ ἊΝ δὶ 2 ΄ 5 Ν 9 

τὴν Γαλαὰν χαὶ τὴν Γαλιλαίαν σ΄άσαν γῆν Νεφϑαλὶ, χαὶ ἀπῴκισεν αὐτῆς εἰς ᾿Ασσυρίες. Καὶ 30. 
ε 2 Ν ε ε ΄ Ν᾽ ψ' 3 95. συνέςρεψε σύςρεμμα ᾿Ωσηὲ υἱὸς Ἠλὰ ἐπὶ Φαχεὲ υἱὸν Ρομελίου, χαὶ ἐπάταξεν αὐτὸν, χαὶ ἐϑα- 

π “Ἄ,Σ,Σ» 3,» “,.,}. 72 .-“ 2 ΄ Ν Ἐπ ἢ 

γάτωσεν, καὶ ἐξασίλευσεν ἀντ᾽ αὐτϑ ἐν ἔτει εἰκοςῷ Ιωάϑαμ υἱθὰ ᾿ΑζαρίεΕ. Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν 3ι. 
΄ Ν Ν 7 γ ] ’ δὼ ων Ζ΄ Ξ,΄Ν β θλί. λό ἴω ς ρ"“Ὶ ἈΞ 

λογῶων ῷαχεε χαι “σζαντα οσὰ ἐποι!ῆσεν, 08 ταῦυτὰ γεγράαμμενᾶ 87 ὶ ω ΟΩΝ Τῶν ἥμερων ΤΟΙζ 

βασιλεῦσιν Ἰσραήλ. Ἔν ἔτει δευτέρῳ Φακεὲ υἱξ Ῥομελίου βασιλεῖ ᾿Ισραὴλ ἐξασίλευσεν ᾿Ιωά-- 32. 
ϑαμ υἱὸς ᾿Αζαρίε βασιλέως ᾿Ιόδα. 

Ἧ “ς ΄ὔ ϑ»,͵, 3 ἰον Ρ] : 

Υἱὸς εἴχοσι χαὶ πέντε ἑτὼν ἦν ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν, χαὶ 33. 

ἐχχαίδεκα ἔτη ἐξασίλευσεν ἐν Ἱερεσαλὴμ, καὶ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτῇ ᾿Ἱερεσὰ ϑυγάτηρ Σαδώκ. 

Μοΐᾳ. γεγραμμένα] εγγεγραμμένα 71. ἐπὶ βιδλίῳ] ἐπι βιδλιε 

ςς. εν βιδλιω 74. 
ΧΧΨΙΙ. ἘΝ ἔτει] ργαπιῖις, καὶ ἐγένετο Θθοσρ. τεντῆκ. καὶ 

δευτ. τεσσαρακοξῳ 71. λ καὶ 436, 242. (ῖ. Νῖο. δευτέρῳ πεντη- 

κογῷ Θεοῦ. τοῦ ᾿Αφϑαρία] Οζιου γι. βασικεῖ ᾿Ιέδα] βασιλεως 
Ἰπδα το, ςς, ξύ, 74) 925 93, 10, 1το8, 119, 120, 1219 123»)134,) 144) 

1ς8, 2536, 242, α4ς. Ὀοπιρὶ. ΑἸά, ΑἸεχ. (ῖ. Νὶς. Ασπη. τ. Αστῃ. Ἐά, 
δίαν. Φακεὲ] Φακε24ς. Θακεὲ δῖαν. Οἴἶτορ. Ῥομελίου] Ῥω- 

μεελιου 242. Ῥωμελίου (υἵ (επηρεγ) Οοπιρὶί. 
Νίς. ἐν Ἰσραὴλ δ8ιαν. Οἴτος. εἴκοσιν ἔτη] ΤΙ. 19, τοβ, Οοπιρὶ. 
εἰκοσιοκτὼ ἐτὴ ςζ, ξ6, 24:9 246. εἶἰχοσι καὶ ὀχτὼ ἐτὴ 64, 110. 

ΧΧΨΠΤΙΙ. οὐκ ἀπίςη] ρτατηῖῖ. καὶ Αγηι. 1. Ασπι. Ἑά. ἀπὸ 
πασῶν ἁμαρτ.] ἀπὸ τῶν αμᾶρτ. 44. ἄπο πῶσ. τῶν ἁμαρτ. 93, 1τοϑ. 
Οοπιρὶ. μαδεῖ τσάσων Πιδ --- Οοάοχ ὅγγ. Ῥαγί, υἱξδ Ναᾷ. ὅτο. δά 
ἤη. οοτ.} αὶ 71. : 

ΧΧΙΧ. Ἐν τ. ἡμέρ.---Ἴσρ.} αὶ εὐπὶ ἱπίεγιηεά. σάς. Φακεὲ] 
Ῥιατοῖτ. τὰ 93. Οοπιρ. βασιλίως Ἰσραὴλ] κα 44, 82, 93, τοϑ. 
βαεσιλίως---Θαλγαϑφ.] λα οὐπιὶ ἰπιεγπγεά. 242. Ἰσραὴλ--βασιλεὺς} 

Ἠλδοῖ ἴῃ οβαγδές. πη. Αἰεχ. ἤλϑε) ἀνεξη τῷ, 85, 93) τοϑ. (οπιρὶ. 
Θαλγαϑφελλασὰρ] Αλγαθφελλάᾶσαρ 11. Θελγαϑθφελλασαρ ΧΙ. 
δῖαν. Μοίᾳ. Θεγλαφαμααρ 19. Θαιγλαϑ' Φαλσαρ 44. (τού. σοη- 

᾿ς ἤππᾶ. εἰ ἤς ἴηἴ8.} Θαιγλαθϑφαλλασαρ (ςς. ἴσο 'πῆ.8.) 74) 134. 
Θεγλαϑφελλᾶσαρ (ἔς 'πῆ4) ς6.ἁ Θεγλαφαλλασαρ (64. ἔς ροῖξεδ.) 
24ς. Θαλγαδχελασαρ (οδίξσιιτε) 71. Θεεδαγ Φαλσαρξ 82. Θελ- 
γαϑφαλλασὰρ (ροῖεα Θαιγλαϑφαλλασαρ) 92. Θεγααδ 93. Θεγ- 
λαϑῴαλσαρ τοϑ. Γαδφελσαρ τ19. Θαλγαλφαλλασαρ (πηᾶγρ. Θαγ- 
λαϑφαλλασαρ) ᾿ι5ο. Θαγλαϑφαλασσαρ (ἔς ἰπίτ) τ21. Θεγλαϑ- 
φαλασαρ (ἔς ἰῃ!-8) 123. Οοπιρὶ. Θαιγλαϑ Φαλασσαρ τ44. Θαιγ- 
λαφαλασαρ 1.8. Θεγλαϑφασαρ (236. ἢς ἴῃ.) (αἵ. Νίς. Θαγ- 

λαϑφαλλασαρ 243, 244. Θειλαϑι Φελλασαρ 246. Θαλγαϑδα- 
λασσαρ 2471. Θαγλὰ Φαλλασὰρ ΑἸά. Θαγλατπαλσὰρ Αγ. 1. 

Θαγλαϑπαλσὰρ Ἄτηι. Ἐά. Παγλαϑπαλασὰρ Οεογρ. Βαγλαφαλ- 

λασῶὼρ δῖαν. Οἶτορ. τὴν Αἶν] τὴν Αἰαν (νεῖ Αἴαν) 44, 52, ς ς) 74) 

92) τού, 119, 120, 121) 13450 1447 226, 242, 243, 244, 24, 247. 
(ας. Νίς. τὴν Νίαειν ςό. τὸν Αἴαν 71. τὴν Ναιν τοϑ. (ὐοπηρί. τὴν 
Ναεμ 246. τὴν ᾿Αἴα ΑΙά. τὴν ᾿Αγιαὶ Θεοῦ. τὴν ᾿Αγιοὶ ϑίαν. 
Οὔἶτοσ. καὶ τὴν ᾿Αδὲλ} α καὶ 44. καὶ τὸν Αξερ 71. καὶ τὴν Κα- 

δὲλ Απῃ. Εα. καὶ τὴν ᾿Αξὲλ καὶ τὴν Θαμααχὰ] τὴν ᾿Αξελξεπὰ, 
Μαναχὰ Οεοτρ. καὶ ᾿Αξελξεϑμαχαῶὼ 8[αν. Μοίᾳ. 
τὴν Θαμααχὰ] Καξελ Βερμααλα 11. Αδελξελξαιϑαμααχα 74. 
Αδελ Βαιϑααμαχα 92. (243. οοη)ιπθι.) Αδελδαιϑμααχα 119. 
Αξελ Βαιϑαμααχα 1347 144, 3244. Αδελ Βηϑμααχα 1:8. Αξελ- 

᾿ξαιϑ Μααχα 24ς. ᾿Αδελξαιϑὰ Μααχὰ ΑἸά. ἤΑξελ Βεϑμααχὼ 
ΑΙεχ. Καξὲλ καὶ Βεϑμααχὦὰ 2 Οοὐϊοες δεγρ!. τὴν Θαμααχὰ) 

λτην ΧΙν ςς, τού, 436, 242. (αἴ. Νίο. Βαιϑαμααχα 44. τὴν Βαιϑ- 
μααχα «6. (82. ἀἰδ)υπέι.) Οοτιρὶ. τὴν Βαιϑαμααχα 64. τὸν Θα- 
μαχαὰ γι. τὴν Βαιϑμαχᾷ 93. τὴν Βαιϑμαλχὰ τοϑ. τὴν Βαϑ- 
μααχα 416. τὴν Βεϑμααχα Οοάεχ ϑγγύ. Ῥαγ, τὴν Βεϑμαῶχι, 
Ἀπῃ. 1. Ατη. Ἐά4. τὴν Βεϑθαϊμαχάα ὅ8[αν. Οἴτορ. 

νιῶχ] καὶ τὴν Αχὼρ ΧΙ, 52) 745 92) 1οὅ, 120, 134) 144) 236, 242. 
Ὅαι. Νὶς. τὴν Αχὼρ 44. καὶ τὴν Αωχ 64. ΑἸά. κὰὶ τὸν Αγιωχ 

51. καὶ τὴν Ιανωχ͵ 82, 93) 123) 1ς8. ΑἸΙεχ. Ατπι. ΕΔ, καὶ τὴν [ω- 

γῶν 108. καὶ τὴν Ανωθ δάς. Ατη. 1. καὶ τὴν Ἰωνῶχ, Οοπιρὶ. καὶ 

τὴν ᾿Αὐχ, ϑι4ν. καὶ τὴν ᾿Ανιῶχ--[αλαᾶν] αὶ ουπι ἱπίεγπιθά, Θθοζρ. 
καὶ τὴν Κενὲς] α κᾶι 44. καὶ τον ἵζενες 71. χᾷᾶι τὴν Καινεζ 1 ς8. 

καὶ τὴν Κενξ, 2424. καὶ τὴν ᾿Ασὼρ] α καὶ 44. καὶ τὸν Ασωρ 71. 

ἐπὶ Ἰσραὴλ] α Οδῖ.. 

᾿"᾿Αδὲλ καὶ " 

λ ͵ 

καὶ τὴν ᾽Α- 

και τὴν Αζωρ 82. Ατγηι. τ. καὶ τὴν Γαλαὸν] αὶ καὶ 44. λ92. τὴν 
Γαλαὰν] τὴν Γαλααδ ]], τό, 12:1, 123, 1ς8,243.ν2.4.4) 24ς, 246,247. ἦμ γμίὴ 

Οὐαὶ. ΑἸεχ. Αππι. τ. Ατπι. Ἐὰ. δδν. τὸν Γαλααν 71. τὴν Γαλααδ 
και τὴν Γαῦδει 82, 93) τοϑ. Οαϊααά Νυΐς. καὶ τὴν Γαλιλαίαν] 
και τὸν Γαλιλᾶν 71. καὶ τὴν Γαλιλεᾶαν 932. καὶ τὴν Γαλιλιὲ Οθοτρ. 

πᾶσαν γῆν) πάσαν καὶ τὴν γὴν 10, 82,93) 108. πᾶσαν τὴν γὴν 64, γι, 
246. καὶ τασαᾶν τὴν γὴν 121.) 247. τασαᾶν τῆς 24ς. ρῥγαιππί. καὶ 
Αγσπλ. 1. Αγ), ἘΔ, Οεούρ. διαν. Οὗἶτοσ. Νιφϑαλὶ] Νεφϑαλειμ 
10, 445) 645 71) 93, τού, τοϑ, τς8, 236, 242, 244; 546, 247. Οὐπρρὶ. 
Αἰά. ΑΙοχ. (δι. Νι:ς. Νεφϑαλιμ ςό, 92, 130, 134, 144. Νεφϑα- 

λημ 82, 443. Νεϑαλὶμ δῖαν. Οἷἶτορ. ἀπῴκισεν] ἀπωλεσεν ςό, 

246. αὐτὰς} αὐτὰς 246. εἰς ᾿Ασσ υρίους] εἰς ᾿Ασυρίαν Αγ. 1. 
Οεογρ. εἰς Συρίαν δῖαν. Οἷἶτοσ. «πρὸς ᾿Ασσυρίους δῖαν. Μοῖ. 

ΚΕΦ, χν, 
- 27. 

Ν 2 2 Καὶ ἐποίησε τὸ ππονηρὸν ἐν 28, 

ΧΧΧ, Καὶ συνέξρεψε σύςρεμμα } καὶ συνεςράφη ᾿οάεχ 5 γγ. Ῥαγ, ὄν. {}" “ 

καὶ ἀνέςη ΟΘεογρ. 8ϊαν. Μοίᾳ. καὶ ἐπέςη 5]αν. Οἴτορ. συνέςοεψψνε] 
συνέτριψε ΑἸά. ᾿Ωσηδ] Ὡσμε (οι μι εχ οοττ. εἴ ε ἔργα [ἴπ.}) 93. 
Ὥσιε24ς. ᾿Ωσιὰ Οεοῖρ. Ὀσιὼ δαν. - ᾿᾽Ωσηὲ υἱὸς Ἠλα] ὡς εἰς 
υσηλᾶ (0) 71. Ἠλὰ] Ελα 236, 242. ᾿ἸΙἸλὼ Θεοτς. ἐπὶ Φα. 
κε] ἐπὶ Φακεὲ γ1. Ῥομελίου] Ῥωμελιου (ἢς ἱπ8) 242. ἐϑα- 
νώτωσεν] ἐϑανατωσεν αὐτὸν Χ], 44. 645 71, 74) 82, 92, 93, τού, ττο, 

121) 123, 134) 216, 243) 244. (γρ]. ΑἸά. ΑἸεχ. (αι. Νὶς. Ασπι. 

Ἑά. (εογρ. δῖαν. εϑανατωσεν αὐτῷ (6) 247. καὶ ἐξασίλευσεν] 
α καὶ ΧΙ. ἐνντ' αὖὐτξ)] - Ιωαϑαμ 44. ἐν ἔτει εἰκοςῷ] εν ἐτει 
ογδοῳ 71τ. ῬΥΘΩΪ. καὶ ἰπίοσ ὕποοβ Αἴδχ. ἐν ἔτει εἰκοστῷ ὅτο. «ἀ 

ἢἤπ. ςοπ1.}] αὶ 19) 44, 82, 93. τοϑ8. Ἰωαθὸμ] Ιωναϑαν 111. Ιωα- 
ϑαν τς8,236. ργαρῃλῖτῖ. τῳ 244. ᾿Ιωϑῶὰμ Οοπιρὶ. ᾿Ιωναϑαὰμ Ατηι. 1. 
Ἰόχαμ. 8ϊν. Οἶτορ. υἱξ ᾿Αζαρίου) νιῳ' Αχας 11. υἱξ Οχοξιου 
ΧΙ, γ4ν 92, τού, 120, 1345 1449 236, 242. Αἰά. (αἴ. Νῖς. σους, 

δῖαν. Οἷἶτορ. υιω Αζαριου ςς, ζό, 1109, 243, 244. νιξ Οἔξις (ἢς ἱπ- 
ἴα 71. Οομηρὶ. Ατπν. τ. Αστῃ. ἘΔ.) 24ς. ((οάεχ ὅγγ. Ῥαγίζ, τηᾶγρ. υΣ 
ἙἘά.) υιος Οζιε βασιλεως Ιεδα τς8. (ΟΕ, νετ. 22. δ ἢη.) 

ΧΧΧΙ. εεῖξ οοπι. ἱπίεργ, 158, 24... πτῶντα ὅσα] πῶν ὅσον 
8]αν. Οἷἶτορ. ὅσα ἐποίησεν] ἃ ἐποιήσεν 121, 24). ἰδὰ ταῦτα] 
ιδὰ ἐς 11, τό, 246. ΑἸεχ.. ὄχι ταυτὰ 44. -Ἐ εςι 64. δχ τιδς ταυτὰ 

γι. ἰδὲ ἐςὶ ταυτὰ 121, 247. ταῦτα γεγραμμένα] γεγραμμένα 

εἰσὶν Ατπι. τ. Απῃ. Ἑά. ἐπὶ βιξλίῳ] ἐπι βιδλιον τοό. τῶν ἡμε- 
ρῶν] α 247. 

ΧΧΧΙΙ. Ὠεεῖξ οοπι. ἱπίθρτ. τς 8. [π|ῖ, σαρίτς χνὶ, ἴῃ Εά, ΑΙά, 

δευτέρῳ! τρισκαιδεκατῳ 71. Φαχεὲ] ργεεπηῖττ, τὰ 93. τοΒ. Οοπμὶ. 
βασιλεῖ ᾿Ισραὴλ] βασιλεως Ἰσραὴλ ΧΙ, το, 44, ςό, 64, γ4) 82, 92, 
93. τού, τοϑ, 119, 120, 121») 134) 144) 236, 242, 243, 244) 24ς. 
Οομρὶ. ΑΙά, Αἰεχ. Ἰωαϑαμ!] Ιωαϑαν 1Π. Ἰωναϑαμ (ῆς ἰηπ4) 

119. ἴωθαμ 134. Οὐμηρί. υἱὸς ᾿Αζαρίου] νιος Οχοζιου ΧῚ, 44, 
74) 82, 92) 93. 1ού, 120, 123; 134» 1449 536, 242. ΑἸά. (Ὧι. Νῖς. 

Οθοτρ. ϑίδν. Οὗτορ. υἱος Οζιξ 19, τοϑ. Οὐοάεχ ϑγγ. Ρατΐΐ. 1έϑχ] 
Ἔ ἐπὶ Ἱερασαλημ, 82, τιο8. -{ ἐν ἱἹερεσαλημ, 93. 

ΧΧΧΠΠ. Υἱὸς] ὅτος δῖαν. Οἶτον. εἴκοσι καὶ πέντε] χ΄. και β΄. 

242. κα καὶ Οεογρ. 8ϊαν. ἐτῶν ἥν] ΤΊ. Π. Ιωαϑαμ 3. 108. 

ἑκκαίδεκα] ἐξ καὶ δέκα ΧΙ, ςς, 64, τού, 1345) 144) τς8, 236, 242, 

24ξς, 246, 247. ΑΙ4. ΑΙεκ. (αι. Νίσ. ἑκκαίδεκα ἔτη] ἐτὴ δεκαεξ 
44. καὶ ὄνομα] ὄνομα δὲ Οφοτρ. ϑίαν. Μοίᾳ. ὄνομα ἦν 8αν. 
Οἴτορ. τῆς μητρὸς] τῇ μήτρι 153, 236, 245. (Δϊ. Νῖς. 

242. ΑΙά. δι. Νίο. Ερεσα 244. Σαδωκ) Σαδὼ γι. Σαῦδεκ 
82,93. Σαδακ τοϑ. ΟοηΊρὶ. Θεογρ. Σαδωχ τς8. 

Ἵερασα}  δ0 
Ἐρες 11, ςό, 246. ἴερες 1Π1, 44, 745 929, τοῦ, 120, 134) 144) 236,᾿ 



ΒΑΣΙΛΔΛΕΙΩΝ Δ. 
κΕΦ. ΧΡ. 

34" 

38- 

46. 

οἶς. Οχοζιας 82. 

᾿Ασσυριων ξξ. 

᾿ἀΐοες 8ετρῖ. 

σε] αδκ 144γ24ξ. 

Καὶ ἐποίησε τὸ εὐθὲς ἐν ὀφθαλμοῖς; 
Πλὴν τὰ ὑψηλὰ οὐκ ἐξῆρεν, ἔτι 

Ν 4 » ’ Ν ΕῚ ΄ τὴν τπο᾿υλὴν οἴχου Κυρίου ΤῊ ἐπάγω. 

ὁ λαὸς ἐθυσία 

΄ Ν ΄ φ, : 
ῥῶ Κυρίου, κατὰ πάντα ὅσα ἐποίησεν ᾿Αζαρίας ὃ πατὴρ αὐτῇ. 

Ν 3 Ζ΄ ΡῚ ρϑ ε ρ 398 ΧΝ 3 2 ζε χαὶ ἐϑυμία ἐν τοῖς ὑψηλοῖς" αὐτὸς ὠχοδόμησε 
Καὶ τὰ λοιπὰ ὌΝ" ΄ 3 ᾽’ὔ --Φ 4 χά 3 ΄ τῶν λόγων Ιωάϑαμ χαὶ τιάντα ὅσα ἐποί.- 5 κ “ 4 ΣΝ ΄ » "“ ω »" [ο 

ἤσεν, ὅχ! ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιξλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν ᾿Ιόδα: Ἔν ταῖς ε , 3 ΄ ,, ἡμέραις ἐχείναις ἤρξατο 
Φακεὲ υἱὸν Ρομελίου. 

»" ε ΄ ρὸ ἘΝ ἔτει ἐπ]αχαιδεχάτῳ Φαχεὲ υἱᾷ Ῥομελίε ἐξασίλευσεν [Αχαζ υἱὸς Ν » » “ »ν »" Υἱὸς εἴκοσι ἐτῶν ἦν "Αχαΐ ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν, 

΄ 3 ͵ 9. 3.1.2 
΄ ᾿ ᾿ Κύριος ἐξαποςέλλειν ἐν ᾿Ιόδα τὸν Ῥχαασσὼν βασιλέα Συρίας, χαὶ τὸν Ν 3 ΄ 9 ᾽ὔ Ν ἰδ Ζ΄ 9 "Ὁ ς ᾿ Ν, “. 

Καὶ ἐχοιμήϑη ἸΙωάϑαμ μετὰ τῶν πατέρων αὐτϑ, χαὶ ἐτάφη μετὰ τῶν Δ ἰϑιὸ δ. ρὋ »φ σατέρων αὐτῇ ἐν ππόλει Δαυὶδ τῷ πατρὸς αὐτᾶ' Ν 9 
ρ- » [ω χαὶ ἐξασίλευσεν "Αχαζ υἱὸς αὐτῇ ἀντ᾽ αὐτῷ. 

Ἰωάϑαμ βασιλέως ᾿1έδα. 
Ν «6 ᾽ὔ 3 9 ΄ 3 ς χαὶ ἐχχαίδεχα ἔτη ἐξασίλευσεν ἐν Ιερουσα-- ΝΣ Ν 3 2 ΄ Ν 2 ρ3 ρ ρ, “ΠῚ  »Ὦ“' 

ρὸ 
λῆμ᾽ χαὶ οὐχ ἐποίησε τὸ εὐθὲς ἐν ὀφθαλμοῖς Κυρία Θεξ αὐτῷ σίςως, ὡς Δαυὶδ ὃ πατὴρ αὐτᾷ, Καὶ ἐπορεύϑη ἐν ὁδῷ 

3 βο ε βο , ΣΝ" [ἡ  Ὃ - ἐν τοῖς υψηλοῖς, χαὶ ἐπὶ τῶν βενῶν, χαὶ 

ΧΧΧΙΝ, τὸ εὐϑὲς] τὸ δίκαιον (ῆς ἰη4) Οδογρ. τὸ ὠρεςὸν 8]αν. 
Οἴἶτορ. ἐν ὀφθαλμοῖς} ενωπιον (Πς ροῆξεα) 242. ᾿Αζαρίας] 
Οξιας 11, το, 93», 1οϑ, ττο, τς 8, 24ς, 246. (οπρ!. Ογη}}. ΑΙεχ. ἴος. 

Ὀζία Απη. σ᾿ Απῃ. Ἑά. ᾿Αζαρία Οεοτς. ϑίαν. 
ἡ πατὴρ αὐτῷ} -Ἐ- ἐποιησεν Ὁ κς Οοάοχ δυγ. Ῥαγζ, 

ΧΧΧΥ. ἔτι] οτι 111,4. ἔτι ὁ λαὸς] ῬΓΘΤ τ. καὶ Ασπι. σ. 
Ἀπη. Ἑά. δῖαν. Οἴἶτορ. ἰϑυσίαξε) εϑνε το, 82, 93, τοϑ. Οοπιρὶ. 
καὶ ἐϑυμία] καὶ εϑυμιων 44, 64, 82, τοϑ. Οοπρὶ. ΑΙΔ. αὐτὸς 
ᾧκοδ.} αὐτὸς δὲ ὠκοδ. ϑῖαν. Οἶτορ. οἴκου Κυρίου] ,. οἴκου 24ς. 
σὴν ἐπάνω) τὴν υψηλην 19, 82, 93, το8, (ὐΟμΊΡΙ. ργδεηλϊτε, τὴν μεγα- 
λὴν 44. 

ΧΧΧΨΝῚ. Τεείξ σοι. ἰηΐερτ. σ4ς. καὶ πάντα] Βαθοὶ ὯΡ -- 
Οὐάεχ ὅγγ. Ραγ, ἔχὶ ταῦτα γεγραμμένα] ἐχὶ ἰδὲ γεγραμμένα 
εἰσὶ Απη. 1. Αγι. Ἐά. 

ΧΧΧΝΠ.. Ἐν ταῖς ἡμέραις] ργεεπηῖτι. καὶ ϑῖαν. Οἴτορ. Κύ.- 
ι09} ῥγασγηΐττ. ὁ 24ς. ἐξαποςέλλειν] ἀποξελλειν 19, 93. Οσπρρὶ. 
ἐπαποσέλλειν 82. ἐξαπορίλλην (Π0) 24-. ἐν Ἰάδα] αΠΙ, 44, γῖ, 
108, 24.ς. ἄττῃ. «. (Ατπι, ἘΔ. μαρεῖ ἴῃ πιᾶγρ.) εν Ἰαδχια ςό. εν τῳ 
Ιαδα 82, 93. ἐπὶ Ισδα Οὐάεχ ὅγγ. Ῥαγίί, Θεοῦ. 81αν. μδθεῖ ἴῃ ςβα- 
ταξξ, τηῖποτε Αἰεχ τὸν Ῥαασσὼν] κα τὸν 242. τὸν Ῥαάσσην 243. 
(244. ροῖξεα υἱ ἰη Ε4.) τὸν Ῥασσὼν (πρὶ. τὸν Ῥαασὼν ΑἸΙά. τὸν 
Ῥασὸν Ατπι. 1. τὸν Ῥασὼν τς (ὐοάϊςες 8εγρί!. Απῃ. Ε4. τὸν Ῥωσ.. 
σὸν Οεογρ. τὸν Ῥοσὰν ϑῖαν. Οἶτορ. βασιλέα Συρίας] βασιλεα 

τὸν Φακεὲ] τὸν Πακέα ΟΘεοῖρ. υἱὸν Ῥομελίου) 
Ἔ αι Ιεδαν γι. 

ΧΧΧΨΤΙ. ᾿Ιωαϑαμ)] Ιωραμ γ1τ. . μετὰ τῶν τσατέρων αὐτῶ 15] 
α δῖαν. Οἶτορ. καὶ ἐταφη---αὐτῷ 251 α οὐπὶ ἱπιογπηεά. ΧΙ, ς2,)71, 
74, τοῦς 120, 124, 144; “36, 242. (δῖ. Νὶς. Παδεῖ ἴῃ οδαγδέξ. πίη. 
ΑΙεχ. μετὰ τῶν ττατέρων αὐτῇ 25} α το, 64, 24ς. ΑἸά. ροηΐξ ΡοΥξ 
Δαυιδ 82; 93, τοϑ. Οοπηρ!. τπαρὼ τοῖς ττατρώσιν αὐτῷ Ατην. 1. ΑΥτη, 
Ἑά. τὸ πατρὸς αὐτα] α 82. 93- Οὐρὶ. , καὶ ἐδασίλευσεν ὅτε. 
δὰ ἤη. οοπ).} 55. ἴΑχαφ]κ 24ς. ᾿Αχαὰφ Απη. 1. ᾿Αχαῷ 
ἄο. δὰ ἤη. “φοπ).] υἱος Αχαζ ἀντ᾽ αὐτὰ 247. 

1. ἑπ]ακαιδεκάτῳ) τρις, τῷ 74. Φακεὲ] ργρπηῖτζ, του 93» 
1ο8. Οοτηρῖ. α 236,242. Πακεὼ Θεοῖς. Φακεὰ 8[αν. "Αχαξφ] 
α (αὐάϊε. ἰπῖεγ. “ἴῃ. δὸὸ αἱ. τ.) τοῦ. ᾿Αχαὰξ (ἔς ροΐξει) Αττη, τ, 

"Αχαῷζ--"Αχαῷ ἴῃ οοπη. {εᾳ. 1 α δἰταγιῖγ, οὐπῃ ἱπιογπιθά, φ4ς. “.8Ο υἱὸς 
-Ἰάδα] αὶ οὐαὶ ἱπιεγηηοά, 246. βασιλέως 1όδα} , Αἰπη. Σ. ΑἸῃ. 
Εά. : 

1. Υἱὸς εἴκοσι--Ξ Αχαςφ] υἱὸς ἐτὼν εἴκοσι καὶ ττίντε ἦν ὃ βασιλεὺς 
"Αχαζ Αττω. Ἑά4. ὅτος κ΄. ἐτῶν "Αχαζ 8ιΙαν. Οἶτορ. "Αχαρ] 
Αχας (ροίζεα υἱ 'ἴπ ΕΔ.) 11. Αχααΐζ 1Π. βασιλεὺς Αχαξ 8 Οο- 

ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν] ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτῷ (υἵ ἔι- 
ΡΓᾺ) Αγῃγχ. 1. Απῃ, Ἐά, καὶ ἑκκαίδεκα] καὶ εξ καὶ δεκα ΧΙ, ςς, 
64) τού, 121, 1347) 1445) 236, 242, 24ς, 246, 247. ΑΙά, σι. Νῖς. 
ἑκκαίδεκα ἔτη] αὶ Ηῖς 44. ἐχκαιδεκα ἐτῶν 93. ἔτη] ἔτι (υϊ 41δὲ ἔτε- 
φυεηΐετ) 54,5. ἐν Ἱερασαλήμ!] -Ἐ ἔτη δεκαεξ 44. καὶ οὐκ ἐποί- 

τὸ εὐϑὲς] α τὸ ΟγΠ]}. ΑΙεχ, νοὶ, ἰϊ, ρ. 242. φωοά 

βασιλέων Ἰσραὴλ, χαΐ γε τὸν υἱὸν αὐτῷ δίηγεν ἐν “" 2 ἰο κω 2 ῳσρ ΄ ΣΝ ΄ ἊΞ ς" , ΄ ματα τῶν ἐϑνῶν ὧν ἐξῆρε Κύριος ἀπὸ προσώπου τῶν υἱῶν Ισραήλ. 
ε φ’ ἈΝ ᾽ὔ 9 ᾽ ὑποχάτω παντὸς ξύλου ἀλσώδες. 

σῶν βασιλεὺς Συρίας χαὶ Φακεὲ υἱὸς Ῥομελίου βασιλεὺς ᾿Ισραὴλ εἰς οΝΝ 9 ΄ ϑὦν δ Νν Σ᾽ ἈΝ “4 χαὶ ἐπολιόρχαν ἐπὶ Αχαζ, χαὶ οὐκ ἠδύναντο πολεμεῖν. 

θοῦ. 

.Α14. -Ἐ μετὰ Ἰσραὴλ Οερτρ. 

συρὶ, κατὰ τὰ βϑελύγ-- 
Καὶ ἐθυσίαζε χαὶ ἐθυμία 

Τότε ἀνέξῃ Ῥχασ.-.. 
ς ΝΥ 3 ΄ Ἱερδσαλὴμ εἰς “σόλεμον, 

9 ρ, “.Σ» ΄ 2 τ΄ ε Ἐν τῷ χαιρῷ ἐχείγῳ ἐπέςρεψε 'Ῥαασ-- 

εγαὶ ῥίαείεπι ΜΡ. ἐν ὀφθαλμοῖς] ἐνωπιον 55. ΕΚυρίου]ᾳ τ44, 
342ὥ. Θεὰ αὐτῷ} αὶ αὐτε 11. Οοάεχ 8γε. Ῥαγῇ; Οὐτρὶ. Απῃ. 1. 
Αγπι. ἘΔ. κα 44) 52, 71. ΡγαοΠηΪΕ, τὰ 123, 144, 236, 242. (δῖ. Νῖο. 
Ογη!!. ΑἸεχ. 1. οἶς, μαδεῖ αὐτῷ ἴῃ οδιαγδέξ. τηΐθοσο ΑΙεχ. πιςῶς] 
λ 19, 44) 52, 82, 93, τοϑ.. ΟΟΠηΡ]. Βαῦεὶ ὧὉ --- (οάοχ ὅγγ. Ῥαγῆζ, 
ἕν ίςες Απῃ. 1. Αγ, Εά. ὡς Δαυὶδ] καϑως Δαυιδ 19, 82, 93, 
1οϑ. (ὐοπηρί. ὡς ἐποιήσε Δαυιδ τό. εἷς Δαυΐϑ' Ατπι. τ. Ατγ. Ἑά. 

ΠῚ. Καὶ ἐπορεύϑη] - Αχαζ 82,92, .ιο8. ἐν ὁδῷ} αὶ (134. Βα- 
δεῖ ἴῃ πηᾶγρ.) 24)ῆ. βασιλέων] βασιλεως ΤΙ. βασιλέων Ἰσρ.] 
Ἱεροδοαμ νι Ναξατ βασιλεως Ἰσρ. ΧΙ, 44, ζ5, ςς, τό, 745 92, τοῦ, 
119, 120, 121) 134) 1445) 148, 226, 242, 243, 244, 24ς, 246. ((οάοχ 
ϑγγ, ῬΑ. σαπὶυιε Ναδατ [00 ---} ΑἸεχ. Οδι, Νίο. Ατὐπι. 1. Ασῃη. 
ἘΔ4. Οεογρ. δϊαν. ἔς, πῇ βασιλέων, 123. ΑΙ4, ἤς, ηἰῆ βασιλεα, 
247. Ἰεροθοαμ γι. καί γε τὸν υἱὸν] καιγε καὶ τες νμες 19, 93. 
και γὲ τοὺς νιξς 82, τοϑ. ἀλλὰ χαι τῆς υἱᾶς 243. τηλῖᾷ. καί γε καὶ 
τὸν υἱὸν (οτηρ!. ἢς ἔετε Οδογρ. καὶ προσέτι καὶ τὸν υἱὸν 5[αν. Οἴτορ. 
ἢῆς, ἴπε καὶ ρῥγπιο, ὅν. Μοίῃ. τὸν υἱὸν] τὰς υἱὰς ὙΒοοδοτεῖ, 
Ὁ. 47. ἴῃ 4 ερ. 

-.-. ξ.... 

134. 144) 216, “42. Α]ά. 
ΟἼΝ. καὶ ἐϑυμία] καὶ ἐϑυμίασεν Ογτῖ]!!. ΑἸεκ. 1. εξ. 
ὑψηλοῖς, καὶ ἐπὶ] ἐν τοῖς ὑψιλοῖς (0) ἐπὶ 24 ἕ; 
τῶν βενων 236, 242. 

Ν. Ῥαασσὼν] Ῥαας 24ς. Ῥαασὼν (ἔς ἰπῆ4) ΟοπΡρ. Θεοῖς. 
Ῥασὼν (ἢς ροῖξε4) Αγη. 1. Ασηι. Ἐά. καὶ Φακεὶ] χαὶ ᾿Απακεὶ 

Ῥομελίου} Ῥωμελίου Ογτ]!. ΑΙδχ. 1. οἷτ. βασιλεὺς 
Ἰσραὴλ] βασιλέως Ἰσραὴλ 82, το, 24ς. ῥγοσπιῖττ, καὶ ΟΥ̓]. ΑΙΕχ. 
1. οἷ, εἰς Ἱερεσαλῆμ!) ἐπὶ Ιερεσαλημ, το, 64, 84, 93, τοϑ, 123, 
245. Οοπιρὶ. Ογη]]!. ΑΙεχ. 1. οἷς, κι 44. εἰς πόλεμον] ἐπὶ τοόλεμον 

καὶ ἐπολιόρκεν ἐπὶ ΓΑχα] ξμνιφηε 
οὐάενεπι ἤρλαπ Ψαϊν. - πολιόρκεν] ἐπολυορκαν τού. ἐπιλιορχουν 
134. ἐπολέμησαν Οεοτρ. δῖαν. Μοίᾳ. τοολὺ ἐπολιόρκαν 8[Αν. Οἰΐτορ. 
ἐπὶ "Αχαξφ] τον Αχαῷ 19, 82, 93, 123. ΟὐπΙρ. καὶ οὐκ ἠδύναντο 
πολεμεῖν} ποι ναἰμεγμηὶ μβογαγε δππ. γυὶρ. ἠδύναντο) ηδυνηϑησαν 
19, 1ο8. εδυναντο ςς, τού, 134. ΑἸεκ. εδυνηϑησαν 82, 93. εδυνατο 
144. 242. ἠδύνατο Ογη]]. ΑΙεχ. ἰοο. οἷξ. πολεμεῖν} του λαξειν 
τὴν ἱερεσαλημ 105) 82) 1ο8. ἔς, πἰῇ τον Ἱερουσάλημ, 93. ἔς, ἤπε 
τῆ, 158. αὐτῷ τι ποιῆσαι 8ϊαν. Οἴτορ. (αὐτῷ) τοοιῆται ζημίαν 
ϑ[αν. Μοίᾳ. 

ΝΊ. ἐπέςρεψε] ἀπερρεψε το, 82, 93, 1οβ, 123. ΟὐμΠΡΡΙ. ΑΙεχ. 
Ῥαασσῶὼν) Ῥωασσων τοϑβ. βασιλεὺς Συρίας] Ἔ καὶ Φακαιε ὑιος 
Ρωμελιου βασιλεὺς Ισραηλ τιΉ. τὴν Αἰλὰϑ1] τὴν Αἰλαμ (ΧΙ. ροῆεα 
υὐ ἰπ ἘΔ.) 64, 71) 74) 92), 120, 123) 1345) 144. ΑΙά. ΑΙεχ. ΟΑζῖ, Νίο. 

τὴν λαμ, 44, τού, 236, 242, 24ς. τὴν Ελαϑ (ἤο ἱπῆα 1ς8, 247. 
Ατγηῖ. τ. Αππ, Εά, δῖαν. Μοίᾳ.) 121. τὴν Ἰελὰμ Οεοτρ. ϑίαν. Οἴτορ. 

ἐν τοῖς 
φ4.λ “ὡὋ ᾿ φῶ 

ἐπὶ τῶν βενὼν] νπο 

διῆγεν} διηγαγεν 93. Οὐπ]]}, ΑἸςχ. 1. εἰς. τεριε- « Δ. 025. ) 
ι 



ἔν, Ἐπ 

ἱηζατησά. 93. 

Κ Οοάεχ ϑγγ. Ῥαγὶ. 

χεῖρος 44. 

καὶ ἀνέξη βασιλ. ᾿Ασσυρ.} κα 19. Βαθεῖ 'ῃ «μδγαᾶδ. τηΐποτε ΑἸεχ. 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ. 

ἦλϑον εἰς Αἰλὰϑ,, καὶ χατῴχησαν ἐχεῖ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. 

ΚΕΦ, ΧΥΙ, 
σὼν βασιλεὺς Συρίας, τὴν Αἰλὰν τῇ Συρίᾳ, καὶ ἐξέξαλε τοὺς ᾿Ιεδαίας ἐξ Αἰλὰϑ, χαὶ ᾿Ιδουμαῖοι 

πρὸς Θαλγαϑφελλασᾶρ βασιλέα ᾿Ασσυρίων, λέγων, Δϑλός σὰ καὶ υἱός σξ ἐγὼ, ἀνάξηδι, σῶσόν 

με ἐχ χειρὸς βασιλέως͵ Συρίας, χαὶ ἐχ χειρὸς βασιλέως ᾿Ισραῆλ, τῶν ἐπανιςαμένων ἐπ ἐμέ. Καὶ 8. 

ἔλαξεν ΓΑχαξ ἀργύριον χαὶ χρυσίον τὸ εὐρεῦεν ἐν ϑησαυροῖς οἴχου Κυρίου χαὶ οἴκου τῷ βασι-. 

λέως, χαὶ ἀπέςειλε τῷ βασιλεῖ δῶρα... 

λεὺς ᾿Ασσυρίων εἰς Δαμασκὸν, καὶ συνέλαξεν αὐτὴν, χαὶ ἀπῴχισεν αὐτὴν, χαὶ τὸν Ῥαασσὼν βα- 

σιλέα ἐθανάτωσε. 

σὰρ βασιλεῖ ᾿Ασσυρίων εἰς Δαμασκχόν' καὶ εἶδε τὸ ϑυσιαςήριον ἐ ἐν Δαμασχῷ' χαὶ ἀπέςειλεν ὃ 

βασιλεὺς ᾿Αχαξ πρὸς Οὐρίαν τὸν ἱερέα τὸ ὁμοίωμα τοῦ ϑυσιαςηρίου χαὶ τὸν ῥυσμὸν αὐτὰ χαὶ 

“Φ(ἄσαν ποίησιν αὐτᾶ. 

τῇ Συρίᾳ] της Συριας 1.8. τῇ Συρίᾳ---ἐκεῖ } α οὐπὶ ἱπίεγπιοά, 24 ς. 
τοὺς ᾿[εδαίες) τες Ἰδεμιαιες 93. ἐξ Αἰλὰϑ] εξ Ελαϑ' 44, γι, τοῦ, 
120. Οεογρ. δ,αν. Οἴἶτορ. εξ Αιλαμ ὅ4, τ23. ΑΙεχ. (αἵ. Νίο. εξ 
ἙἘλαμ “246. ἐξ Ἐλὰδ ΑἸά. καὶ ᾿Ιδουμαῖοι ἦλθον εἰς Αἰλὰϑ] 

λ 346. ᾿Ἰδεμαῖοι]) Ιαδαιοι ςς. ᾿Ἰδωμαῖοι Ατπ]. σ. Αση. 4, ἾἸδὲ- 
μαῖοι ἦλθον] Ὑτ. 19. πλϑὸον οἱ Ιαδεμαιοι 93. ἡλϑὸον οἱ Ιδεμαιρι 
1ο8. Οομρί. εἰς Αἰλὰϑ] εἰς αὐΐην 44. εἰς Ελαϑ γ1. εἰς Αιλαμ, 

123. ΑἸεχ. (αι. ΝΊς. εἰς Ελαμ 426. εἰς Ἐγὰπ Οεοῖρ. κατῴκη- 
σαν ἐκεῖ. ] μδθεῖ ἐκεῖ Δ ἃς Οοάεχ ὅγγ. Ραγί. 

ΨΙ1. Καὶ ὀπέςειλεν---λέγων] ΜΙ πμποῖος απ τερέπι Αὔδείογασι, 
Ηϊετοῦ. Θαλγαϑφελλασὰρ] Θαλγλαϑφαλλασαρ ΧΙ. 

Γλαϑφαλσαρ 44. Θαιγλὰϑ Φαλασὰρ 71,74. 144. Θεγλὰϑ Φαλ- 
σὰρ (ἢς ἰηῆα) 82. Θεγλαϑ' Φαρσα 93. Θαιγλαϑφαλλασαρ (ς 
Ῥοΐεα 119.) 134, 244. Θαγλαϑ Φαλλασαρ (ἢς ἰηῆ 4) 120, 247. 
Θεγλαϑφαλασαρ τς8. Θαιγλαϑ' Φαλλασωρ (ἢς ἰη4) 242. Θεγ- 
λαϑφαλλασαρ (ῆς ρΡοῖϊε8) 243. (αἴ. ΝΊς. Θεγλὰδ Φαλασσὰρ 244ς. 

Θεγλαϑφελλασαρ (ἔς ἱπῖτ4) 246. Θαγλὰϑ Φαλασὰρ (ᾶς ροῖϊει) 
Οοπρρί. Θαιγλαφαλλασὰρ (ῆς ροῖϊεα) ΑἸά. μαδεῖ ἴῃ ομαγαδξ. τηΐη. 
Αἴεχ. Θεγλαφαλαασὰρ Ογπ!]. ΑἸεχ. ἰος. εἶ. Θαγλαϑπαλασὰρ 
Απῇ. τ. Απη. Ἐά. Γαλθπαλασὰρ Οεοτρ. Βεγλαφαλλασὼρ ϑϊαν. 

ἡἰϊσσης ς 

Οἶτορ. Θελγαθφελλασὼρ 8[αν. Μοίᾳ. Τλερίαιλρλαία!αν (αἱ {αρτα) 
ψυϊρ. βασιλ. ᾿Ασσυρίων] βασιλ. ᾿Ασσυρίας (ἔς 4101) Θεογρ. δἰαν. 
Μοίᾳ. λέγων] 19. ΔΕλός σα] 93. Δϑλός σα--᾿γὼ] αὶ συπὶ 

ϑάλες (ἢς) σε ἐγὼ 24ς. ϑέγνε ἐμμς ἐρο (μπι Ηΐϊετοη. 
καὶ υἱός σ8} σὰ ΧΙ, 236. κα 71. καὶ ὃ νιος σου τοῦ. διαθεῖ σε Ὁ 

ἄναθηϑι} αλλ᾽ ἀαναβηϑι. 123. αναςηϑι 144. 
αναξηϑὴ 24ς. σῶσόν με} ρτατηῖ. καὶ ΧΙ, 44) 64, 74, 92» 120, 
1217)123) 134,144γ1ς8,.242, 244) 247]. ΑἸά. ΑἸεχ. (Αι. Νὶς. Ασπι. σ. 

Ατπι. Εά. σδοῖρ. ρυσαι μὲ 19. καὶ ρυσαι με 82, 93, τοβ. ΟΠ. 

χαὶ σωσαιὶ μὲ 24ς. καὶ ἔξελέ με ϑϊλν. εἰ (αὶ- 
μη πε ας Δ ὶρ. ἐχ χειρὸς 19] ἐκ χειρὼν (ῇς ἱπΐτα) Ατηι. τ. Απῃ. 

ἙἘα. βασιλΐως 1"---βασιλέως 25} α αἰτεγαῖτ. οὐπὶ ἱπίεγπηδά. 82. 
βασιλέως Συριας] α ς6. βασιλεων Συριας 74. καὶ ἐκ χειρὸς] κα εχ 

α 46. τῶν ἐπανιςαμένων) τῶν συνανιςάμενων 123. 
τῶν ἔπανις. ἐπ᾿ ἐμέ] οτι ἐπανεξησαν μοι το, 85, 93, τοϑ. ΟΟμρὶ. ῥγὸ 

εἴ 7 δεγα »ς Ἡϊοῖου. 

Βοος σοτηπηδῇο ἱερὶϊ : εἰσι δ{ίμπε βμεσε ἰγαηβνε ἤεεὶ! Οοάεχ ὅγγ. Ραγῖ, 

ΝΠ]. ἀργύριον] Ρτροπ τ, το ΧΙ, 44) ςς, τό, 64,.71, 74.) 92, 93} 

τού, 120, 121) 123» 134) 144, ις8, 236, 242, 243, 244γ24ς. ΟΟὨΡΪ. 

ΑΙά. ΑἸεχ. (τ. Νίο. ἀργύρ. καὶ χρυσ.} τὸ χρυσ. καὶ τὸ ἀργυρ. 
447. καὶ χρυσίον] καὶ τὸ χρυσιον ΧΙ, 44. ς 5, τό, 64, 71) 74, 92, 
93, 1ού, 120, 121, 123) 134. 144, ι (8, 216, 242,243,)244524ξς, 246. 

Οουρ!. Αἰά. ΑἸεχ. (δι. Νίς. ἐν ̓ϑησαυροῖς] λ ϑησαυροις 247. 
οἴκου Κυρίου] οἰκω Κυριου 24ς. καὶ οἴκου] καὶ ἐν τοις ϑησανροις οι- 
κὸν ςς. ΑἸά. καὶ ἐν ϑησαυροις οι τό, όᾳ, τιρ, 2435 2442) 247. (ο- 
ἀεχ ὅγγ. Ῥαγῖ, Οθοῦρ. δῖαν. καὶ ἐν οἴκῳ Ατπ).. 1. Αγαι. Ἐα. τοῦ 
βασιλέως} α του ΧΙ, 44) 74) το6, 134) 144) 158, Δ4ς. Παθεῖ τῷ ἱπ 
οβαγαές. πηΐποτε Αἰεχ. τῷ βασιλεῖ] -Ῥ Ασσυριων 82, 93) 1ο8, 1219 
247. (ΟπΡ]. Αἰεχ. Ατπῃ. σ. Ασην. ΕΑ. αν. Μοίᾳ. -Ἐ ἰάοιηη Ὁ δὰ 

(ὐοάεχ ὅγτγ. Ραηΐ, 

1Χ. ἥἤκεσεν αὐτῷ ἡκασεν ἄυτω 24ς. αὐτῷ βασιλ. ᾿Ασσυρ. 7 ὁ 
βασιλ. Ασσυρ. αὐτε 82. βασιλεὺς ᾿Ασσυρίων 19} ρταπηϊι. ὁ 93. 

καὶ 
παρεγένετο Ογη!!. ΑἸοχ. 1. εἰ, (Ο.. νοΐ. 111, ραρ. 26.) βαειλεὺς 

᾿Ασσυρίων 237... 44» 71» 342. εἰς Δαμασκὸν] ἐπὶ Δαμάσκον 19, 
82, 93. 1οθ. ΟΟπὴρ!. καὶ συνέλαξεν ἄς. δὰ ἤη. σοπ.} χαὶ εἰδὲ τὸ 
υσιαςηήριον ἐν Δαμασχω" καὶ εϑανατωσε τὴν (ῇ.) Ραασσὼν 242. και 
“δὲν το ϑυσιαςηριον ἐν Δαμασχῳ" καὶ τὸν Ῥαάσσων ἐϑανάτωσεν 24ς. 

, καὶ τὸν Ῥαασ. βασιλ. ἐϑανάτ.} Καί ἀκίεπι ἱπέεζεεῖι. Ψαϊρ. 

'σὰρ ΑἸεχ. 
«Ἄπη. Εἀ. Θεοῖς. δῖαν. Οἰἶΐγορ. 

τηϊττ, τὸ 82, 93) 1οβ, 1ς8. (οηρὶ. Αἰεχ. ὙΠοάοτεῖ. 1. οἷἶξ. 

οὐ ἐκ Δαμασκξᾷ ρῖοὸ ὡπὸ Δαμασχᾷ 1. 

συνέλαξεν αὐτὴν] ελαξεν αὐτὴν 44, 745 93, τού, 110, 120, 123, 134, 
144, 536. Οδτ. Νίο. καὶ ὠπῴκισεν αὐτὴν] καὶ ἀπωλεσεν αυτὴν γι. 
α 74. εἰ ἀωμχὶ! ἐνὶ πὶ εαρὶ ἑυἱαίς ἐπ γα Ατῦι. ἘΔ. δ σα βεῖὶ λαδὶ- 

ἰαίστει εἦμς Οὐγέμεη υϊσ. ἀπῴκισεν) ἀπῴκησεν Ογη!. ΑἸεκ. 1. οἷς, 
αὐτὴν 29] τὴν τολιν 82, 93, 1ο8. Οοπιρὶ. αὐτὴν Κυρήνην δὲ ΑΙεχ.. 

βασιλέα] , 1], Ῥαασσὼν] τον Ῥαασσον 74. τὸν Ῥχσσὼν (οπηρὶ. 

Αι τ 

τὸν 

Καὶ ἀπέςειλεν "Αχαΐ ἀγγέλες 7. 

Καὶ ἤχεσεν αὐτῇ βασιλεὺς ᾿Αὐσυῤίων: καὶ ἄἀνέξη βασι-. 9. 

Καὶ ἐπορεύϑη βασιλεὺς “Αχαξ εἰς Δαμασκὸν εἰς ἀπαντὴν ὉΥΛ  υΦέλλαΞ [ο. 

Καὶ ὠχοδόμησεν Οὐρίας ὃ ἱερεὺς τὸ νυσιαςήριον, χατὰ πάντα ὅσα ἀπέ- 11, 

τ 
ΩΣ 
Ἰ , 

ΧΙ, ζῶ, κξ,) ς6, 719) 745 82) 92, 93) 106, 121») 134) 1ς8, 226, 243, δὶ 

' 2445 246, 24). (οπρὶ. ΑΙοεχ. (δῖ. Νίς. συ! ΑἸεχ. 1. οεἶξ. Απη. 1. 
Ἄγ. Εά. 

Χ. βασιλεὺς ᾿Αχαφ] ργαπιῖ. ὁ 93, τοϑ, 24ς. ΟΟμρΡΙ. ὙΠΒεοάο- 
τεῖ. Ὁ. 48. ἰπ 4 εξ. κα βασιλεὺς 436, 242. (αἴ. Νίς. βασιλεὺς 
᾿Αχὰδ ϑιίαν. Οἴἶτος. εἰς Δαμασκὸν 15] 11, ΧΙ, 44, ς2, ςς, τό, 

74) 82,03, 1ού, 120, 1219) 123) 1347 1445) 158, 236, 2452, 24. 246,-΄ 

247). ΟομρΡΙ. Αἰεχ. (αἵ. Νῖς. ΤἬδθοα. Ο. 48. 1. οεἶϊ. Αγ. 1. πη. Ἐή. 
Οεογρ. ϑ8᾽ϊαν. εἰς ἀπαντῆν]εις ἀπαντησιν ΧΙ, ςς, ςό, 64, γ4,) τοῦ, 
119) 1219) 1347) 1444 1ς8, 236, 242, 243) 244) 245; 247. ΑΙά. Αἴεχ. 
(δι. Νὶς, εες συναντησιν 82, 1τοβΒ. Οοπιρί. εἰς ὥπαντ. Θαλγαϑ- 

φελ.} εἰς ἀπαντὴν αὐῖα τῳ Θαλγαϑφελ. 11. εἰς ἀπαντησιν αὐτοῦ 44. 
εἰς σίναντησιν τῶ Θεγααϑ Φαρσα 93: 
λασαρ Οοάεχ ὅγγ. Ῥαγ, ἐπὶ συνάντησιν τῷ Θεγλαϑφαλασὰρ ὙΒεο- 
ἀοτεῖ. 1. εἴ. Θαλγαϑφελλασὰρ] Αγλαϑφαλλασαρ ΠΠ. ργβεπμῖ. 
τω ςς, ἐ6, 64, 82, τού, τοϑ, 1105) 121) 242. Οοπιρί. ΑἸά. (ι, Νὶς. 

τῳ Θαγλαφαάλασαρ 71. τω Θαιγλαϑ Φαλασσαρ γ4, 134. τω 

Θαιγλαϑ Φαλλασαρ 144. τω Θαλγαλϑφαλῶσαρ τς8. τῳ Θαγ- 
λαϑφαλλασαρ 436. τω Θεγλαφαλασσαρ 24ς. τῷ Θαλγαφϑελλα- 

βασιλεῖ ᾿Ασσυρίων] α 44: βασιλέως ᾿Ασσυρ. Ατπι. 1. 
εἰς Δαμασκόν 23] κ 44,242. καὶ 

εἶδε--- Δαμασκῷ] κα οὐπὶ ἱπτεγπηθά. 242, 24... ἐν Δαμασκῷ] ργα- 
δ ἐν Δα- 

ὃ βασιλεὺς Αχαζ] κα γ1- κα ὁ βασι- 
λεὺς 24). "Αχαζ 29] Ῥ εκ Δαμασκε 242. τὸν ἱερέα] τον βα- 
σιλέα 10. τὸ ὁμοίωμα] τὴν εἰκονα 123. τὴν ὁμοίωσιν Οοτρρὶ. 
τὸ ὁμοίωμα---ῥυϑμὸν αὐτῷ} τὸν μυρον αὖτε καὶ τὴν ὁμοιωσιν αὐτῷ καὶ 
τον ρυῶμον αὐτὰ 10. ῆς, Οὐ τὸ μέτρον ΡΓσ τὸν μυρον, 82, τοϑ. τὸ 
μέτρον αὐῇε καὶ τὴν ὠμοίωσιν ([ο) αὐτὰ καὶ τον ρυϑμον αὐᾳ 93. τὸ 
μέτρον, καὶ τὴν ὁμοίωσιν, καὶ τὸν ῥυϑμὸν αὐτῷ ὙΤἈἨεοάοτεῖ. 1. εἰ, τὸν 
ῥυθμὸν αὐτῷ ] ΒΑρεῖ αὐτῷ ἱπ σμαγαέξ, πήίποτε ΑἸεχ, τὸν ἀριϑιμὸν ϑίῖαν. 
Οἴἶτορ. 

6, 715) 74) 925) τού, 119, 134) 1445) 158, 236, 242, 243, 24ς, 246, 
247. ΔΙεχ. (δῖ. Νίςο. καῖα τσασαν τὴν τσοιησιν το. ἢς, ἤμο τὴν, 82, 

935) 108, 123. Οομρὶ. Ὑεοάοτεῖ. 1. εἶτ. Ατπι. τ. Ασπὶ. Εά. ἐπὶ πᾶν 

ὁμοίωμα δῖαν. Οὗτος. ταᾶσαν] ργεοπηῖττ. εἰς 64. πηᾶτρ. 
ΧΙ. Οὐρίας] Οριας 24ς. Οὐρίας---ϑυσιας ριον») ϑυσιαςηριον 

Ουριας τοϑ. (ὐοιηρ!. ὁ ἱερεὺς] α 44.» 93. ὅσα ὠπέξειλε] ὡς ἀπί- 
ξείλε Ατπλ. 4, ὀπέςειλεν}] - αὐτῳ 82, τοϑ. Ο(οπ)ρὶ. εποιησεν 
93: δβασιλεὺς] α 44) 93. 
24ς. ἐκ Δαμασκβξ) ὅτως ἐποιήσεν Ουριας ὁ ιερευς εως τὰ ελϑειν Τὸν 
βασιλεα εν Δαμασκω. καὶ ηλϑὲν ὁ βασιλευς Αχαζ ἐκ Δαμασκου 10. 
ἢς, οη ἐκ Δαμάσκου Ργὸ ἐν Δάμασχω, 82, 93. ἕὅτως ἐποιῆσεν Ου- 

ριας ὁ ιερεὺυς ἑως τῇ ἐλϑειν τὸν βασιλεα εκ Δαμαάσκου τοϑ. -[- εδάξηι 

Οοπιρὶ. -Ἐ εδάεπη, ΟἿΠῈ ᾿Αχας ροίξ βασιλέα, Απη. Εά. απὸ Δα- 
μᾶσκου" ὅτῶὼς ἐποιησεν Ουριας ὁ ὁ ἱερεὺς ἐως ἐρχεσϑαι τον βασιλεᾶ Αχαζ 

απὸ Δαμασκου. καὶ ἡλϑὲν ὁ βασιλευς ἀπὸ Δαάμασκου 121, 247. 6» 
ΑἸεχ. ον Ῥαριαίοο. ἄοπες 

σεπῖγει γὲχ Δολαπ ες αριαίτο. Αττὴ. τ. ἀε Ῥασιαίο, ας ζεῖ! (αεεγαΐοε 

ὕστίαι, ἀοπες νεκέγεῖ τες Αεάσα ἐς δαναίο, Μυϊς. 

μασκῷ Ατπι. 1. Ασῃ. Ἑά. 

εἰς ἀπαντ. τὰ Θαλγαϑφϑελ- 

Ζ 
". 

ὁ βασιλ. Αχαζ] Αχαζ ὁ βασιλ. ᾿ 

-- 

7 
"-- 

Α »“ 

καὶ τᾶσαν ποίησιν] εἰς τσασαν ποιησιν 11, ΧΙ, 44, ξ2, ς ζ» ἐπ 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ. 
κεφ. Χνὶ. 

12. 
2 "ΝΜ Κ ῪἿ 9 », Ν ε ΄ 3 13. αὕτο, Δι εἐὐυμίασε τὴν ολοχαύτωσιν αὐτ 

΄ δ "ἢ" ἰϑω ρϑ ρ ἴω 14- προσέχεε τὸ αἰἱμα τῶν εἰρηνικῶν τῶν αὐτῷ 

15. 

16. 

17. 

18. 

ςειλεν ὃ βασιλεὺς "Αχαζ ἐχ Δαμασχβ. -᾿ - εκ ε 
ΕΣ Καὶ εἶδεν ὁ βασιλεὺς τὸ νυσιαςήριον, καὶ ἀνέξῃ ἐπ 

Ὁ Ν Ν [ω] ρ ἃ), χαὶ τὴν ϑυσίαν αὐτῷ, χαὶ τὴν σπονδὴν αὐτξ, χαὶ 
5 ΙΝ Ν ᾿ [“] 3 ἐπὶ τὸ νυσιαςήριον Τὸ χαλχδν τὸ ἀπέναντι Κυρίου" 

Σ 7 δ ΄ “ΔΜ ΄ 3 »“ ξς 3 ἊΝ γα! προσήγαγε τὸ πρόσωπον τῷ οἴχΒ Κυρίε ἀπὸ τῷ ἀγαμέσον τῷ νυσιαςηρίου χαὶ ἀπὸ τ ἀνα- ΄ “ἂν 2 ) μέσον τ οἰχου Κυρίου" χαὶ ἔδειξεν αὐτὸ ἐπὶ 
λ ε β λ ΑΚ Υ----- - » 2 “᾿ς ρω ατὸ ὁ βασιλεὺς Αχαζ τῷ Οὐρίᾳ τῷ ἱερεῖ, 

Ἂ ἰδ . 9" 3 : μηρὸν τοῦ ϑυσιαςηρίου χατὰ Βοῤῥᾶν. Καὶ ἐνετεί- 
λέ 3 Ν Ν - 4 δ ᾽’΄ ΄ ἮΝ ἔγων, ἔπι τὸ ϑυσιαςῆριον τὸ μέγα προσφερε τὴν 

ὁλοχαύτωσιν τὴν πρωϊνὴν χαὶ τὴν ϑυσίαν τὴν ἑσπερινὴν, χαὶ τὴν ὁλοχαύτωσιν τῇ βασιλέως χαὶ 
τὴν θυσίαν αὐτῇ, χαὶ τὴν ὁλοχαύτωσιν παντὸς τῷ λαβ, χαὶ τὴν ϑυσίαν αὐτῶν χαὶ τὴν σπονδὴν 
αὐτῶν, καὶ πσᾶν αἷμα ὁλοχαυτώσεως, χαὶ πρᾶν αἷμα ϑυσίας ἐπ᾿ αὐτῷ ἐχχεεῖς" χαὶ τὸ ϑυσιαςή- 
ρίον τὸ χαλχᾶν ἔςαι μοι εἰς τοπρωϊ. Καὶ ἐποίησεν Οὐρίας ὁ ἱερεὺς χατὰ πάντα ὅσα ἐνετείλατο 
αὐτῷ ὁ βασιλεὺς "Αχαζ, Καὶ συνέχοψεν ὁ βασιλεὺς Αχαζ τὰ συγκχλείσματα τῶν μεχωνῶν, 
χαὶ μετῆρεν ἀπ᾽ αὐτῶν τὸν λετήρα, χαὶ τὴν ϑάλασσαν χαϑεῖλεν ἀπὸ τῶν βοῶν τῶν χαλχῶν τῶν 
ὑποχάτω αὐτῆς, χαὶ ἔδϑωχεν αὐτὴν ἐπὶ βάσιν λιϑίνην. Καὶ τὸν θεμέλιον τῆς χαϑέδρας ῳκοδόμη- 

3 Ψ» ΄ 

σεν εν οἰχῳ Κυρίξ, 

ΧΙῚ, Καὶ εἶδεν] καὶ δὲν 24ς. καὶ ἦλϑεν ὃ βασιλεὺς ἐκ Δαμασκξ 
καὶ εἶδεν ΟὐΟτηρὶ. φαριφης σε 2: τος ὧς απαίζο, υἱδὲ! γυϊε. ὃ 
βασιλεὺς} κα Απῃ. τ. Ατη). ἕἘά. ὁ βασιλεὺς ---ἐπ᾽ αὐτὸ] το ϑυσια- 
φΉριον καὶ Ἰσροσηλδὲ πρὸς τὸ ϑυσιαςηριον ὁ βασιλευς τ9, ᾿ιοῦ. ὁ 
βασιλ. τὸ ϑυσιας.} τὸ ϑυσιας. ὁ βασιλ. 93. τὸ ϑυσιαρήριον, καὶ 
Ἰσροσῆλδε πρὸς τὸ ϑυσιαςήριον ὁ βασιλεὺς Οοπιρῖ. καὶ ὠνέδη] ΡΓδ- 
τηἶτε. καὶ προσηλϑὲν ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τὸ Μ“υσιάξηριον 121) 247. ΑἸεχ. 
ἐπ᾿ αὐτὸ] προς το ϑυσιαςηριον τοϑ. 

ΧΠῚΙ. Καὶ ἐδθυμίασε] καὶ ἀνήνεγκε το, 84, 93, τοβ8, Οοπιρί. καὶ 
εϑυσιασετδι. τὴν ὁλοκαύτωσιν αὐτῷ] α αὐτὰ 82, 93. Οοτηρὶ. τὸ 
ὁλοκαυτωμα αὐτῇ 144. αὐτῷ τ᾿, 2᾿, εἴ 39.] αὐτῶ 24:ς. καὶ τὴν 
ϑυσίαν αὐτῷ} . 246.6ς ϑυσίαν αὐτῇ), αὐτὰ 44,71. καὶ τὴν 
σπονδὴν αὐτῷ} 247. τὴν σπονδὴν αὐτῷ] -[- ἐσπεισε αυτω ( 19. υἱ 
νἱἀεῖυγ.) τοϑ. Οομρῖ, αι τὴν 44. α αὐΐκ γ1. -Ἐ ἐσπευσεν ἐπ᾿ αὐον 93- 
Ῥτατηῖτι, ἐσπεισε ται. ΑἸεχ, καὶ προσέχεε] καὶ προσέχειν επ᾿ αὐο το. 
ἐσπεῖσεν ἐπ᾿ αὐτὸ καὶ προσέχεεν ἐπ᾿ αὐτο 82. κ 93. καὶ προσέχεε ἐπ᾿ 
αὐτῷ τοϑ. Οοπηρί. τῶν αὐτῷ] α τῶν 93» 1οϑ, 246. Οοτηρ!. α 8ίαν. 

ΧΙΝ. Τὸ χαλχδν] τὸ δὲ χαλκεν νυσιαφξήριον 19, 82, 93, το, 
ΟομΊΡΙ. δῖαν. τὸ χαλοῦν (Ώ0) 144, 245. καὶ τὸ ϑυσιαρήριον χαλκῶν 
Απῃ. 1. Αγπι. Ἑ4ά. τὸ ὠπέναντι] ὃ ἣν ἐναντίον το, 82, τοϑ. ΟΟΠΊΡΙ. 
ὃ ἐςὶν ἀπέναντι ςς. εναντίον 9,.. τὸ ἀπέναντι Κυρίξ] -᾿ καὶ προσ- 
ηγαγεν Ὧρο τροσωποὺυ Κυριου τς8.. καὶ προσήγαγε] τροσηγαγεν 
αντο 93. 1ο8. (οπιρὶ. ἢς, ργδιηϊο καὶ, Οοάεχ ὅυγ. Ῥαγ, ροσ. 
ἤγαγεν αὐτῶ (ἢς) 8.2. κα καὶ ϑ8ῖαν. τοροσήγαγε---Κυρίξ 29] προσ- 

ηγᾶγεν αὐτὸ ἀπὸ τυροσωπου ΤῈ οἰκᾷ 19. Ὡροσηγαγε τῦρο ττροσωπου 
Κυριου 52) τοό. μετεϑηκεν ἀπὸ τοῦ προσώπου ΤῈ οἰκξ Κυριξ 243. 
τηδρ. τὸ πρόσωπον τὰ οἴκου] τρροσωπον οἰκου 44. ἀπὸ προσώπου 

Π ῴ ων ΤῈ οὐχ κύ, 645 71, 93. 1τοϑ. (οτηρὶ. πη. σ. πῃ. Ἐά, ϑίαν. Μοίᾳ. 

τῦρο τοροσωποὺ οἰκου 745 927) 110) 121) 123) 134) 144.. 1ς8, 236, 242. 

(δι, Νῖο. πρὸ προσωπξ τῈ οἰχξ 243) 244,)247. ἀπὸ τροσωπου οἰκξ 

Οοάεχ ὅγζγ. Ῥαγ, ΑἸά. Κυρίς 25]. 82, 93, τοϑ. Οοπιρί. -Ἐ εκ 
μέσω 24ς. δΔΡεῖ Ὁ --- (οάεχ ὅγγ. Ραῦ, ἀπὸ τῷ ἀναμέσον 19] 

ΕΠ ἀφέντα τ 447 5557 64, γ45 τού, 119, 123» 134) 144) 236, 245, 24ς. 
ΑΙά. (ΑἸεχ. ἱπῖες ὕποοβ.) (δῖ. Νὶς. ἀπὸ τῷ ἀναμέσον τ" ---Κυρίᾳ 3} 
ἐκ μέσου τε ϑυσιαςηριου κῶϊ ἐκ μὲσξ τῷ οἰκου Κυρίου το, 829 93, 1οϑ. 

Οοπιρί. “ε ἦρθ αἰβαγὶς, εἰ δ ἴοοο {εναρὶὶ Τοπιϊπὶ ς Ἅαὶρ. ἀναμές. 

τοῦ οἴκου] α τε 44.{1: Κυρίου υἱι.7 κα 719) 119) 24ς. ῥγαπηϊτξ, τῷ Οαῖ. 
Νίς. καὶ ἔδειξεν αὐτὸ] καὶ ἐδωχεν αὐτὼ 19, 82. καὶ εϑηῆκεν αὐτὸ 
ζ2,) ξξ) 02) 236, 242. (αἱ. Νίο. Απῃ, 1. Απη. Ἐά. δ'αν. καὶ ἐδωκεν 
ἄντο 93, 1ο8. Οοπιρί. καὶ εδειξεν αυτῷ τοῦ. ΑΙά, καὶ ἐπεϑηκεν αὐτὸ 
123. καὶ εϑῆκεν αὐἦον 244. καὶ ἔδιξεν ((ς) αὐτὸ 24ς. ἐπὶ μηρὸν] 
τὸ ἔπι μερος 71. ἐπὶ μερος 243) 244. ἐπιμήλιον 24ς. ἐπὶ ἕν μέρος 
δῖαν. κατὰ Βοῤῥᾶν] ργαηνζ, δ ἐποίησε το. (93. ἀυ0. ἢ ταεποιησε.) 
καὶ απὸ Βορρᾶν ξό. ῥγεεπιῖτι. ὃ ἐποίησε 85, τοϑ. κατὰ Βοράν (ἢς) 
242. ὃ κατὸὼ Βοῤῥὰν ϑίαν. Οἰἴἶτορ. 

ΧΥ. ὃ βασιλεὺς Αχαζ] κα Αχαζ 243. τῷ Οὐρίᾳ] , τῳ 44, 
τοό. Ἐπὶ τὸ ϑυσιαςήριον] ῥταηηπί, αναδηϑι 19, 82, 93, 1τοϑ, 
Οὐοπιρί. κατὰ τὸ ϑυσιαφήριον 71. τορύσφερε] καὶ ἐπ᾿ αὐτὸ τροσ- 
φερε το, τοϑ. ἅς, πιῆ ἐπ᾿ αὐτῳ, 82. Οοπιρί. καὶ ἐπ᾽ αὐτὸν (6) 
τρόσφερε 93. προσφερετε246. τὴν ὁλοκαύτ. τὴν τορωϊνὴν] τὴν ολο- 
χαυτωσιν τῶν εἰρηνιχων 10, 82. 93») 1ο8. , ὁλοκαύτωσι»] ἀναφοραν 
121, 247. Ὡρωϊνὴν] τρωτὴν ΦΖ4ς. καὶ τ᾿ ϑυσ. τ᾿ ἔσπερ.] καὶ τὴν 

γον. 11. 

Ν, Ν Μ“ ἴω 
3, » χαὶ τὴν εἴσοδον τὰ βασιλέως τὴν ἔξω ἐπέςρεψεν ἐν οἴχῳ Κυρίε ἀπὸ προσώπε 

ἐσπερινὴν 10, 82, 93, 198. καὶ τὴν ὁλοκαύτ. 1] καὶ τας ολοκαυ- 
τώσεις 10, 82, 93) 1τοΒ, (πρὶ. καὶ τὸ (ῃς) ολοκαυτωσιν 242. καὶ 
πᾶσαν τὴν ὁλοκαύτ. ϑῖλν. Οἴἶτοφ. τῷ βασιλέως---ἐκχεεῖς] καὶ του 
βασιλεὼως καὶ τε λαξ σαντος καὶ πᾶν αμμα ϑυσιας επὶ αὐτὸν ἐχίζεεις 
44. και τὴν ϑυσίαν 2" --τῷ λαξ] αὶ οὔπὶ ἰηϊοττηθά, 547. καὶ 
τὴν ϑυσίαν αὐτῇ} και τας ϑυσιας αὐκ το, 82, 93, τοϑ. Οοπιρὶ. καὶ 
τὴν ϑυσιαν αὐΐων 74. καὶ τὴν ὁλοκαύτ. 2"---ϑυσίαν αὐτῶν] κα οσυπὶ 
ἰπίοτηθά. γ4. τααντὸς} ΠΑθεῖ ἴῃ οΠαγαέξ. τηΐποτε ΑἸεχ, παντὸς 
τῷ λαΒ] μαι σε ρορωϊὶ ἕετα Μασ. τῷ λαξ] -᾿- τὴς γης τῶι. ΑἸδχ. 
Αστη. ΕἘὰ. -Ἐ εάεπι τ κς Οοάεχ ϑγγ. Ῥαγῖ. καὶ τὴν ϑυσίαν αὐ. 
τῶν] και ταν ϑυσιας αὐων το, 82, 93, τοϑ. ΟοπιρΙ. καὶ τὴν ϑυσίαν 
αὐτῷ ϑίαν. Οὗτορ. καὶ τὴν σπονδὴν] α τὴν ΑΙεχ. τὴν σπονδὴν 
αὐτῶν] τὰς σπονδας αὐὔων το, 82, τοϑ. Οοαρ. καὶ τῶν αἷμα 
ὅλοκαυτ.} α 82, τοό. αἷμα ὁλοχαυτ.} αἰμα ϑυσιας τῶι, 247. 
αἵμα ϑυσίας] αἰμια ολοκαντωσεῶς 121, 24). ἐπ᾿ αὐτῷ ἐκχεεῖς] εν 

αὐτῶ προχεεῖς το. Οοπηρὶ. προσχεεῖς ἐπ᾿ αὐΐω 64. επ᾿ αντο ἐκχεεις 
τού, 123. ἐν ἀντῷ ἐχχέεις ιο8. επ᾿ αντὸ προσχεεῖς 1.8. 24ς. ΔΙεοχ. 

ἐπ᾿ αὐτὸν πρόσχεεις 247. ἔκχεεῖς]} προσχεεις ςς, τό, 82, 93, 110, 
ἐκχεεῖς" καὶ τὸ ϑυσιας.} προσχεεῖς ἐπὶ τὸ 121. επιχέεις 71. 

ϑυσιας. 11. καὶ τὸ ϑυσιας.] ὠλλὰ τὸ ϑυσιαςήριον Ατχη. τ. ΑΥτη. 
Ἑά. καὶ τὸ ϑυσιας. ὅτε. δὰ ἔπ. φοπ). εἰ αἰίαγε πξαπι ἐγῚἘ γαὶλὶ ἐπ 

"πάπε. ὅγτ. Βδτ- εῦτ. ἔξαι μο!} ἔξε μοι 93. ὀγὶξ ραταίαπι Ψϊρ, 
εἷς τοπρωΐ] εἰς πρωΐ 242, 247. ΑΙεχ. κεἰς 246. εἰς ἀνατολήν δῖαν. 
Οἴἶτος. αὐυοϊμπίαίοηι σιεαηε Ψ Ὸ]ρ. 

ΧΥῚ. ὁ ἱερεὺς ὅζο. δὴ ἄπ. ορπι.} ὁ ἱερεὺς στῶ 44. ἕνγετείλ. αὐτῷ} 
λάντω ςύ, ται, 246,24). ὃ βασιλεὺς} κα 71, 745) 92, τού, 134. 
ΑΙά. (αι. Νῖς. ϑίαν. Οὔἶγορ. α βασιλεὺς 226. Βαθεὲ πὶ χςξ Οοάεχ 
5γγ. Ρατ, ὁ βασιλ. "Αχαξ] Αχαξ ὁ βασιλ. 93.» τοΒ. ΟΠ. 

ΧΥΪΙ. Καὶ συνέκ. ὃ βασιλ. "Αχαζ]) α 148. Βαθεῖ ἴῃ σμαγαέξ, μΐὉ 

ποῦς Αἰεχ. ὁ βασιλεὺς Ἄχαζ] α Αχαζ 11. Αχαξ ὃ βασιλευς 
93. Οομηρὶ. α ὅ βασιλεὺς ΑΙ4, τὰ συγκλείσμαα} τα συσκεμμαῖα 
19, 193, συγκλείσμ. τ. μεχων.} συγκείσματα τῶν μεχῶνϑ' (0) 
242. τῶν μεχωνὼϑ!} -᾿ καὶ μετῆρε Οοπιρί. τῶν μεχενῶϑ' Ατηι. σ. 
Αστη. Εά. οαἰσίας δαίεε ϑίλν. π᾽ αὐτῶν] ἀπ᾽ αὐτῷ ϑῖαν. Οἴτορ. 
τὴν ϑάλασσαν---βοῶν] τὴν ϑαλασσαν". καὶ κατεξιδασεν απὸ τῶν μοσ- 

χὼν το, τοβ. Οὐπηρὶ. τὴν ϑάλασσα (0) κατεξιδασεν ἀπὸ των μος. 
χῶν 93. καϑεῖλεν] καΪεδιδασεν 82ὥ. ἀπὸ τῶν [βοῶν] ἀπὸ τῶν 
μοσχὼν 82. απὸ τῶν δεκὰ «ων βοὼν (ουπιὶ φων δεκὰ [Ὁ ---} (οάεχ 
'ϑγγ. Ῥασ. τῶν ὑποκάτω αὐτῆς) τῶν ὑπ᾿ αυτηὶς το. Ῥγαπηϊῖ, τῶν 
'δωδεκα ς2., 92) 123, 236, 245, 247. (Αἴ. Νίς. τῶν ἐπ᾿ ἀντη 93. τὼν 
υπ᾽ αὐτὴν τοϑ. Οοτηρί. τῶν δωδεκα των ὑπ᾿ αὐτῆς 121. τῶν δίκα 
ὑποκάτω αὐτῆς (ουπι δέκα ἱπίες Ὡπο08) Αἰεχ.Ό καὶ ἔδωκεν αὐτὴν] 
καὶ εϑήκεν αὐτὴν 84, 93; 1ο8, 123. ΟΟπηρί. καὶ εδωχεν αὐτῶ 44ς. 
αὐτὴν ἐπὶ βάσιν] αὐτῇ βάσιν δ8ϊαν. Οὗτος. ἐπὶ βάσιν] ἐπίβασιν 
(ἔς) γι, 243. βάσιν λιϑίνην] δαβρε ἰαρίαϊε ϑγτ. Βατ- δῦ. λι- 
ϑίνην] λιϑίνι (Πο) 93- 

ΧΙ. Καὶ τὸν ϑεμέλ.] καὶ τὸ ϑεμέλιον Οοιηρί. τῆς καϑέ. 
δρας] -Ἐ τῶν σαδθατων 19, 82,93, το8. ΟΟπ1Ρ.. ἀκοδόμησεν] ὠκοδο- 
μημένον δῖαν. ἐν οἴκῳ Κυρία 19] εν τῳ οἰχῳ Κυρια ςς. τὴν ἔξω) 

4 τὴν ἐζωτεραν τ0. 82,93, 108. (Οοάεχ ϑγγ. Ῥαγὶζ, πιᾶγρ.) Οοπιρί. ἐν 
οἴχῳ 25] αν ". εἰς οἶκον δῖλν. Οὗτος. ββθασιλ. ᾿Ασσυρ.] ργδεηχῖτς. . 

τᾷ 74) τοϑ, 119, 247. Οοιωρὶ. Αἰεχ, βάσιλεως των Ασσυριων 1τς8. 
8 8 ᾿ 

ΡΤ δα πο κα 

" 

ὶ 

πο υ..- 



Δπη. Ἑά. 

Σεδα 123. Σιγὼρ τς8. Σεῶ Οοπιρὶ. Σισὸρ δῖαν. Οἴτορ. 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ. 

΄ ΚΕΦ, ΧΥῚ 
᾿ ρΡωὼ Φ 3 7 ᾿] ις ρὰ ᾿ Ν 

βασιλέως ᾿Ασσυρίων. Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων "Αχαζ ὅσα ἐποίησεν, ὀχὶ ταῦτα γεγραμμένα τὸ. 
- “4 Σ “ ρὸ “ 3 ο, κ 74 ᾿ ρὋ 7 

ἐπὶ βιξλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν ᾿Ιόδα ; Καὶ ἐχοιμήϑη Αχαζ μετὰ τῶν “πατέρων 20. 
5 “ὦ δ ων Μ Ζ Ἷ . Ὁ ΄ 3 ΄ εν. δον δ.) » ν᾿ 

αὐτῇ, χαὶ ἐτάφη ἐν πόλει Δαυὶδ, χαὶ ἐδασίλευσεν ᾿Εζεκίας υἷος αὐτῇ ἀντ᾽ αὐτᾶ. 

ν 7 “»Ὲ 7 9. 7 3 ᾽’ ϑ ἃ, ες 9 Ν,ι.2 ὔ 9ϑκᾳ 

Ἐν ἔτει δωδεκάτῳ τῷ "Αχαζ βασιλέως ᾿Ιδδα ἐξασίλευσεν Ὡσηὲ υἱὸς Ηλὰ ἐν Σαμαρείᾳ ἐπὶ 

Ἰσραὴλ ἐγνέα ἔτη. Καὶ ἐποίησε τὸ ππονηρὸν ἐν ὑφϑαλμοῖς Κυρία, ππλὴν ἐχ, ὡς οἱ βασιλεῖς Ἴσ- 

ραὴλ οἱ ἦσαν ἔμπροσθεν αὐτδ. Ἐπ᾿ αὐτὸν ἀνέξη Σαλαμανασσὰρ βασιλεὺς ᾿Ασσυρίων: χαὶ 
- ἊΣ Ζ ρ," Ν κὰ Ν ρ᾽ ἐγενήϑη αὐτῷ ᾿Ωσηὲ δᾶλος, χαὶ ἐπέςρεψεν αὐτῷ μαναά. Καὶ εὗρε βασιλεὺς ᾿Ασσυρίων ἐν τῷ 

3 ) “΄ 7 95 ΧΖ . » νΨ τ Ωσηὲ ἀδικίαν, ὅτι ἀπέςειλεν ἀγγέλες πρὸς Σηγὼρ βασιλέα Αἰγύπ]δ, χαὶ ἐκ ἤνεγκεν μαναὰ τῷ 
ρ», 3 7 3 ὩΣ) ρο. 5 ’ὔ Ἃ 9 ΄ Ξ5ΙΝ ς Ν »"» Χά Ν » 

βασιλεῖ Ασσυρίων ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐχείνῳ" χαὶ ἐπολιορχησεν αὕτον ὁ βασιλεὺς Ασσυρίων, καὶ ἔδη- 
ὥ ων ᾿ Ν, 9 4 9 7 ἴω ρ ΕῚ 

σεν αὐτὸν ἐν οἴχῳ φυλαχῆς. Καὶ ἀνέξη ὁ βασιλεὺς ᾿Ασσυρίων ἐν πάση τῆ γῆ, καὶ ἀνέξη εἰς Σα- 
» Ἧ ’ 

μάρειαν, χαὶ ἐπολιόρχησεν ἐπ᾿ αὐτὴν τρία ἔτη. Ἐν ἔτει ἐννάτῳ ᾿᾽Ωσηὲ συνέλαξε βασιλεὺς ᾿Ασσυ-. 
᾽ νΝ ΄ .. 2 ἡ 3 Ν Σ 929 ΄ Ν ΄ ΞΟ Ν 9 3 Ν ΝΣ)ἦ 

ρίων τὴν Σαμάρειαν, χαὶ ἀπῴχισεν Ἰσραὴλ εἰς Ασσυριδς, χα! χατῴχησεν αὐτῆς ἐν Αλαε χαὶ ἐν 
ρ" Ν ᾿ 3 ρ 

᾿Αδὼρ ποταμοῖς Τωζᾶν, χαὶ ὅρη Μήδων. Καὶ ἐγένετο ὅτι ἥμαρτον οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τῷ Κυρίῳ 

ΧΙΧ. οεῖξ τοῦιπι οοπλ. 24ς. ὅσα ἐποίησεν] ργαρπηἶττ. καὶ παΐα 
19, 82,93. ργαπητ, σαντα τοϑ. ἃ ἐποίησεν Οεοτρ. ἐχὶ ταῦτα] 
υχ ιδὲ ταυτὰ γι. ἐχὶ ταῦτα γεγραμ.] ἐχὶ ἰδὲ γεγραμμένα εἰσὶν 
Ατπν. τ. Ασα, Εα. ἐπὶ βιξλίῳ] ἐπι βιδλιξ ς τ» 24). τῶν ἡμε- 
ρὼν] Λ Αγηι. Ι. 

ΧΧ. Αχαζ] 44. καὶ ἐτάφη] -- μετὰ τῶν ττατερὼν αὐᾳ 123. 
Οομφ!. Αἰεχ. σεογς. δῖαν. -Ἐ εδάεπη ΠιῸ κς Οοάεχ ὅγγ. απ, χαὶι 
ἐτάφει 134. λα 24. 

1. δωδεκάτῳ] δεκατῳ 44, 8. τῷ Αχαζ] καὶ τῷ 44, 93, τοϑ, 
αι 168, 247. Οοπιρὶ. τὰ Αχααξ (ἰογίδη νυϊ Αχαζ) 246. μαθεῖ 

τῷ ἴῃ σμαγδᾶς. πιΐποτε ΑἸεχ. ἸΑχατῷ Ογη!!. ΑἸοχ. νοὶ. 113. βαρ. 700. 
(ΟΕ νοϊ. ἰζ. Ρ.. 182.) Ιπ τεχίυ ἘΔ, Βοῆδπα, εἴ δἰϊοσυμη Ἔχετηρίδειιπι εἱξ 
τε Αχαζ. βάσιλέως] βασιλει ΧΙ, ς ς» 71) 749 τού, 119, (120. 5 νἱ- 

,ἄδτιγ.) 123) 134) 14.4.1 8, 236, 242, 243» 244..24ς. ΑΙεχ. (δῖ, ΝΙο. 

᾿Ωσηὲ] Οσηε 92. Ὥσιε (ἢς 4110]) Ζ4ς. ἸΙωσιὰ Θεοτρ. ἾΩσιὼ ϑ8ῖαν. 
υἱὸς ἨἮλα] -Ἐ ἀντ᾿ αὐτῇ τς8. α υἱὸς ΔΙά, υἱὸς ᾿Ιλὰ ΟΘεοτρ. 

11. τὸ τοονηρὸν] α τὸ ΟΥΠ]]. ΑΙεχ. νοἱ. 1. ραρ. 182. ἐν ὀφϑαλ- 
μοῖς} ἐνωπίον 121) 247. πῃ. τ. Ατῃ. ΕἘὰά. πρὸ τροσώπου Οεογρ. 
πλὴν ἐχ ὡς ὅζο. δὰ ἔῃ. σοη).} ταρα τσαντὰς τες γενομενες ἐμιπροσϑεν 

αὐτὰ 19, 82) 93. 108. Οοηρί., ἐχ ὡς οἱ βασιλεῖς] ἐχ, ὅτως ὡς οἱ 
βασιλεῖς 5ῖν. Οἴτορ. 

11. Ἐπ᾿ αὐτὸν] ρτοοπηϊεῖ. καὶ 242. ἐπ᾽ αὐτῷ Ογη!!. ΑἸεχ. νοΐ. 1, 
Ῥ. 7090. Ἐπ’ αὐτὸν ἀνέθη] καὶ ὠνέξη ἐπ᾿ αὐτὸν Οεογρ; δῖαν. Σα- 
λαμανασσὰρ) Σαμενασσαρ1]. Σαλμασὰν ᾿Ασὼρ 44. Σαλμανασσαρ 
82, 144,26. (αἱ. Νίο. Σαλμανασαρ τοῦ, τοϑ, 121,242,247. (Ομηρ]. 

Ογη!]!. ΑἸεχ. ἰος. οἷς. (ΟΣ. ἢ. 182.) Απη. τ. Αγη. ΕἘὰά. Σαλαμανα- 
σαρ τς8, ΑἸά. ΑΙεχ. Σαλμασὼρ Ὅεοτρ. καὶ ἐγενήθη] καὶ ἐγένετο 
19, 82,93) 108, 123, 1ς8. (ΟΟπρ!. ἐγενήθϑη---δόλος] ἐγενήθη Ὡ σηὲ 
αὐτῷ δέλος Ογε]!. ΑΙεχ. νοΐ. 111. Ρ. 186. ᾿Ωσπὲ] Ἰωσιὼ Οεογρ. 
δῖαν. Μοίᾳ. καὶ ἐπέρρεψεν αὐτῷ] καὶ ἐφερεν αντω το, 82, 93, 108, 
τς8. Οοπηρί. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ϑίαν. αὐτῷ φέρειν αὐτῷ Απη. 1. 

μαᾶναα) μαναχ, 11. δωρα (ῆς ροΐξεα 19, 82, 93» το, 
τ ς8. (στρ 1.) τού. ζὈρτὰ ['π. 80. 8]. ζω ὕ. μαανα (ς6. ἔς ἰηΐτα.) 246. 
μαα.. ἄ (ἄς; εὐπὶ ν ἴρτα [ἴπ. εἴ 8 [Πτετ, εγαΐ.} 144. μανααμ, 247. 
μαναῆ (41. υἱὲ Εἀ.) Ογη]]. ΑἸεχ. ᾿ἱ. 182. μαννά Απη. τ. Απῃ. Εά. 
φόρον Θεοτρ. ὅ[αν. 

ΙΝ. Καὶ εὗρε] - αὐτὸν ςα, 236, 242. Οαἴ. Νὶς. -Ἑ αὐτὼ 1ς8. 
βασιλ. ᾿Ασσυρ.]} ργαιηίεῖ. ὁ 44, 52, 749 935 τού, τοϑ, 134) 144, 158, 
245,246. (οπιρὶ. ΑΙά. (αι. Νίς. ἐν τῷ ̓ Ωσηὶ] α τῳ 93, τοβ, 158. 
Οὐοπιρὶ. ἕω Ὥσιε 24ς. ἀδικίαν) ἐπιδελην το, 82, 93, τοϑ. 1ς8. 
Οὐομρὶ. αδικιας 24ς. Αττη. 1. Απη. Ἐά, ὅτι ἀπέςειλεν] διοτι απε- 

φειλεν 19, 82, 93) 1ο8, 1.8. ΟΟτηρί. ἀὠγγέλες]} προς Αδραμελεχ 
τὸν Αἰϑιωπα τὸν κατοικεντῶ ἐν Αἰγυπω καὶ ἦν Ὡσηε φέρων δωρα τω 
βασιλει Ασσυριων ἐνιαυτὸν κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἐν τῶ Ὥσηε αϑικιαν ὁτι ἀπε- 
σειλὲν αγίελες τς8. ἄγίελον Αττη. 1. τρὸς Σηγὼρ} προς Θνα 
12ῖ, 247. Σηγὼρ] Σωα ΧΙ, (64. πιᾶγρ.) 71) 24ς. Αἴοχ, Αδρα- 

μελιχ, τον Αἰϑιωπα 19. Σοδα 44) ς2. Αττη, 1. Ασηι. ΕἘά. Σωξὰ 74) 
92) τού, 120, 1345) 144. 236, 244. (αἴ. Νίς. ἄνδρα μελᾶχ, (ἢ) τὸν 
Αἰϑιοπα 82. Αδραμελεχ, τον Αἰϑιοπα 93. ἧς, πῇ Ανδραμελεχ, 108. 

βα- 
σιλ. ΑἰγύπἼου} τον κατοιχαντα ἐν ΑἰγυπἼῳ 19, 82, 93) 108. Ομ. 

ἐπολιόρκησεν] καὶ ἐπολιορκισεν 134. 

Αται. Ἑά. Θεοῖρ. καὶ ἐπολέμησεν αὐτὴν 8]αν. 

Ργατηΐτς. τὸν 158. καὶ οὐκ ἤνεγκεν] καὶ οὐκ ἡνεγκαν ΧῚ, ςς, "4, 
τού, 120, 123) 134) 1445 2106, 242, 243, 244. ΑἸά. (ει. Νίς. και 
Ψ μ, . ν ν 
ἣν αὐτὸς Φερων 19. χἂὶ ἣν ὥσηε Φερὼν 82, 93, 1ο8. καὶ οὐκ ἔδωκε 

Αγ. 1. Ατπι. Ἐὰά. ἤνεγκεν] ανηγαγεν Οὐάεχ ὅγτ. Ῥαῃζ, τηᾶγρ., 
μαναὰ] -᾿- δωρα τις8.. μάννα Ατπι. τ. Ατηι. Εά. δῶρα Οφοτγρ. 8[αν. 

φώ 8 

«τῷ βασιλ. ᾿Ασσυρ.] - ἐνιαυτὸν κατ᾽ ἐνιαυτὸν 19, 93, 108. -Ἐ ἐνιαυτὸν 
οῷῷ ων ,ὔ ᾿ 

82. ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐκείνῳ] ἐνιαυτὸν κατ᾽ ἐνιαυτὸν Οομρρὶ. ἐν τῷ 
ἐνιαυτῷ ἐκείνῳ --ἰΑσσυρ. 39} εν δὲ τω ἐνιαυτω εκεινὼ οὐκ ἡνεγκχεν δύτο 
μαναὰ και νδρισε τον Ὥσηε ὁ βασιλεὺς Ασσυριων και ἐπολιορχησεν αν- 
τὸν 19, 1ο8. ἔς, πε ὁ, 82. ἢς, ουπὶ Ὥσηε βασιλέως ρτο Ὥσπηε ὃ 

βασιλευς, 93. Ασσυρ. καὶ ἔδησεν] Ασσυρ. εν χαλαδα ΧΙ. καὶ 
ἐπολιόρκ. αὐτὸν] ἐπολιορχ. ἐπ᾿ 

αὐῖον (οάεχ ϑυγ. Ῥαγῇ. ὁ βασιλ. ᾽Ασσυρ.} -Ἑ ἐν Χαλδαίᾳ ϑ8[αν. 

Οὔἶτος. καὶ ἔδησεν} ργεαεπιῖτ, ἐν χαλααδ' ς6, 121. ῥγαργηϊῖ. ἐν Γὰ- 
λααδ 243, 244) 246, 247. καὶ εἐδησαν 245. 

ΚῈΦ. 

ΧΥΠ, 

Ι. 

2. 

4. 

Ν. Καὶ ἀνέθη τ5--καὶ ἀνέδη “9] α αἰϊοτυῖγ. ουην ᾿πξογπχοδά. Ογήϊ. ᾿ 

ΑἸεχ. 1. οἶς. ἀνέξη] ροπὶς ροίξ Ασσυριων 93, τοβ. (οπιρ. ἐν πάσῃ 
τῇ Ὑ]} απασῃ ΧΙ, 44,745 92, τού, 120, 123, 1345144,236,242. ΑΙά, 

(δι. Νίο. ἐπὶ τσᾶσαν τὴν γὴν 10, 82,93. (οἸηρί. ἐπι πᾶσαν τὴν γὴν 

αὐΐης τοϑ. ἐν τῇ γῇ αὐτὰ δῖαν. Οὗτορ. - αὐτῇ δῖαν. Μοίᾳε καὶ 

ἀνέθη εἰς Σαμάρ.} α 19, το8, καὶ ηλϑὲν εἰς Σαμαρ. καὶ εἰς τσασαν τὴν 
γὴν αὐτῆς 82. ἔς, πἰ! ἐπὶ τσασαν, 93. 

ἐπολιόρκ. ἐπ᾿ αὐτὴν] καὶ περιεκαϑησεν αὐτὸν 19. καὶ περιεκαϑισεν αὖ- 
τὴν 82, 93. καὶ περιεκαϑησεν αὐτὴν τοϑ, καὶ ἐπολίορκ. αὐτὴν 123» 

24ς, 246. (οάεχ ὅγγ. Ῥαγί. (πρὶ. ΑἸά. Ογη}}. ΑἸςχ. 1. εἶς, Ατη). σ᾿ 
ἐπολιόρκησεν] ἐπο- 

λιορχισὲν 121. ἐπ αὐτὴν] εν αὐτῇ 11], ςς, 71,110, 121. ἐπ᾽ αὐτῇ 
745 τού, 134,144. (41. Νίο. αὐτῇ 242, 24). τρία ἔτη] Ττ. 246. 

ΨΙ. Ἐν ἕτει ἐννάτῳ] ἐν δὲ τῳ ἐννατῳ ετει 19, 82, τοΒ. Οοπιρὶ. ἔς, 

ηἰἢ ἔτη, 93. ἐν Ἔτη ἔἐνάτω τοῦ. ργαπηϊ. καὶ 242. Ὡσηὲ] ργα- 
τοῖτι, τε 82) 93. βασιλεὺς ᾿Ασσυρίων) βασιλευς Ὥσηε (ςοττ. ἴπ 
ταῦτ, Ασσυριων) 11. ργαεπηῖττ, ὁ τοό. βασιλ. ᾿Άσσυρ. τὴν Σαμάρ.] 
τὴν Σαμαρ. ὁ βασιλ Ασσυρ. 93, τοβϑ. τὴν Σαμάρ. ὁ βασιλ. τῶν 

᾿Ασσυρ. Οοηρρί. καὶ ὠπῴκισεν] -Ἐ βασιλεὺς Ασσυριων το. -Ἐ ὁ 

βασιλευς Ασσυρ. 93. Ἰσραὴλ] ργαρπιϊτ, τὸν 11, 19, ς ς) ςύ, 7, 93» 
1109, 121) 1ς8, 246, 247. Οομρὶ. ΑΙεχ. τοὺς ᾿Ισραηλίτας Οεοτῃ. 
καὶ κατῴκησεν) καὶ κατῳχῆσαν 446. καὶ ὠπώκισεν ϑίαν. ἐν 

ἀνέξη) ηλϑὲν 242. καὶ 

᾿Αλαὲ] ἐν Ελλαϑ' 19. ἐν Αλεε 44. ἐν Λαε γι. εν Ἐλααϑ 82, 1ο8.-»" τι 
ἐν ᾿Αδαϑ' (0) 93. ἐν ̓ Ἐλαα Οομρρὶ. 
Απῇ. τ. Ασηι. Ἐά. ἐν ̓ Αλαΐ δ5ῖἀν. καὶ ἐν ᾿ΑΘὼρ] α εν 44. καὶ ἐν 
Ναξὸρ 8ϊ8ν. ποταμοῖς] ἐπὶ ποταμὲς Θδογ. Γωζὰν!] Γωζαρ 

11, 24ς. Σωζαν 44. Γοῖξαν 82, 1το8. Γαῖξαν 93. Γοζῶν ΟομρρΙ. 
καὶ δρη] α καὶ 64. καὶ εν ὁρέσι 123. ΑΥ̓ΠῚ. 1. Ατἴπὶ. ἘΔ. χαι.ἐν 

ἐν ̓ Αλλαὲ ΑΙοχ. ἐν ᾿Αλαϑ 

οριριφ- Θοάεχ 8γτ. ῬΆΠΆ δδν. ἐν ὁρίοις (πρὶ. ἐπ εἰυδαιόμς αὶ. “. 
καὶ ὅρη Μήδων] καὶ εν οριοις Μηδὼν εως τῆς ἡμέρας ταντὴς το. ἔς, 
ἤπε καὶ, 82,93, το8. “Ἐ εὡς τῆς ἡμερὰς ταυτὴς 1ς8, 243) 244. καὶ 

ἐν ὄρεσι Μίδων Οεοτγρ. 
Ν]Ι. Καὶ ἐγένετο) - οργὴ Κυριου ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ 82. καὶ τοῦτο 

ἐγένετο Οεοτρ. ϑιδν. Μοίᾳ. καὶ ἰδὲ ἐγένετο 5[αν. Οἷτορ. ὅτι 
ἥμαρτον) οτε ἡμᾶρτον 64, 92, 121, 1235) 144 2306, 242, 2.7. ΟΟΠΡΙ. κ᾿ 

ΑΙεχ. Οαι ΝΙς. Ασπι. τ. Αγπι. Ε4. διοτι ἡμᾶρτον 82. οἵ ἥμαρτον 
ϑίαν. Οὗτος. ὅτι ἥμαρτον--- Θεῷ αὐτῶν] ὀργὴ Κυριου ἐπι τὸν 1σ- 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ. Δ. 
κεῷ. ΧΥ͂Ι]. Η 

8. 

. 9. 

10. 

11. 

12. 

13: 

14..18. 

ριον τὸν Θεὸν Οεοζρ. ϑίαν. Οἴἶτορ. 

.Α τω 144. 

᾿ΕΝ τῆς Αἰγυπῆε 246. 
. Ἑὰ. 

ΟΟ (δῖ. Νις. 

’, 

᾿χκοινωνίαν Οδογρ. κοινωνίας τσονηρίας ϑῖαν. Οἴτορ. 

δῷ » κ᾽ ρῷ φ 5 Δ ' Θεῷ αὐτῶν τῷ ἀναγαγόντι αὐτὲς ἐχ 
χαὶ ἐφοξήσησαν ϑεὲς ἑτέρας, 

ΝΞ 39 - ρ ς βΦ λας χαὶ ἄλση ἐπὶ παγτὶ βενῷ ὑψηλῷ χαὶ 
ρ ς φ. 3 ἐν πᾶσιν ὑψηλοῖς, χαϑὼς τὰ ἔϑγη ἃ ἀπῷ 

Ν ν᾿. ΄ “ : ᾿ γᾶς, χαὶ ἐχάραξαν τῇ παροργίσαι τὸν Κύριον. 
ρὸ 9 ,΄ ς"" ρῷ ρῶ τοῖς, Οὐ “Φοιήσετε τὸ ῥῆμα τᾶτο τῷ Κυρίῳ. 

ϑι. 5 Ν, 2 Ν, ’ὔ ρῸ ρ» "9. ᾿-ὸ Ιέδα χαὶ ἐν χειρὶ πάντων τῶν προφητῶν αὐτῷ 
»ε---. 

ἋΣ) » Ν 3 ΄ Ν ἰδὲ 5 νρ εκΝ «. 7) ρ ρὸ ᾽’ 33 .Ὃ Καὶ ὃχ ἤχδσαν, χαὶ ἐσχλήρυναν τὸν γωτον αὐτῶν ὑπὲρ τὸν νῶτον τῶν “σαάτερων αὑτῶν. 
μαρτύρια αὐτ ὅσα διεμαρτύρατο αὑτοῖς ἐχ ἐφύλαξαν, 

ν 3. » ς ξ΄ γῆς Αἰγύπ)ε ὑποχάτωθεν χειρὸς Φαραὼ βὰσιλέως Αἰγύπ]ε, 
ΝΣ" 39 ’ὔὕ μὸ φῷ ᾿ Δ ρ Καὶ ἐπορεύϑησαν τοῖς διχαιώμασι τῶν ἐθγῶν ὧν ἐξῆρε Κύριος ἐκ. ’᾽ ε»" ἢ Ὰς 

ρ᾿ Ω 9 Ν, προσώπου υἱων Ἰσραὴλ, χαὶ οἱ βασιλεῖς Ἰσραὴλ ὅσοι ἐποίησαν, Καὶ 3 Ν ΄΄ . 2 Ὸ, ν. ᾽ ρῸ ὃ. "ὦ Ισραηλ λόγους, ὃχ ὅτως χατὰ Κυρίου Θεξ αὐτῶν" 
ρὸ ΄ 9 ν᾿" 2 ᾿ ᾽΄ [γ ταις σύλεσιν αὐτῶν ἀπὸ “σύργε φυλασσόντων ἕως 

Ψ 3 ΄ ᾿ ς:. εν 

σοὶ ἡμφιεσᾶντο οἱ υἱοΐ 
Ν 3 ’ὔ ρϑ ΄ χαὶ ῳχοδόμησαν ἑαυτοῖς ὑψηλὰ ἐν ππάσαις 

΄ 3 “ Ν,) 47 .Ε ρ.. ,΄ πόλεως ὀχυρᾶς. Καὶ ἐςήλωσαν ἑαυτοῖς ςή- 
ε 7 : Ζ. τ 

φῷ ὑποχάτὼ παντὸς ξύλα ἀλσώδες. Καὶ ἐσυμίασαν ἐχεῖ 
΄ ΡΙ ᾽’΄ 9 ρὰ οοο 3 Ζ. ᾿ χησε Κυριος ἐκ “Προσώπου αὑτῶν, χαὶ ἐποίησαν χοίγω-- 
Χ 5» ΄ ᾽ ρῶ 2 ἣ- Καὶ ἐλάτρευσαν τοῖς εἰδώλοις οἷς εἶπε Κύριος αὖ- 

Ν, ΄ 
ἰὡ  ) 3 φὸ Καὶ διεμαρτύρατο Κύριος ἐν τῷ Ἰσραὴλ χαὶ ἐν τῷ 

παντὸς ὁρῶντος, ες »“ “. Ν : ὕμων τῶν πσονήρων, χαὶ φυλάξατε τὰς ἐντολάς μ8 χαὶ 
9 ’΄ ρ ρὋ φ, ἊΝ ὃν ἐνετειλάμην τοῖς πτατράσιν ὑμῶν, ὅσα ἀπέςειλα αὐτοῖς ἐν 

τς τὰς 

΄ 3 ρ ρμῸ λέγων, Αποςράφητε ἀπὸ τῶν ὁδῶν 
τὰ δικαιώματά μου, καὶ ππάντα τὸν νόμον 

χειρὶ τῶν δόλων μα τῶν “προφητῶν. 

3 2) ν) ρ»" 3 “ ἰο ΄’ 9 ." ΆΪῚ,.. 3 ᾽ὔ ΄ 9 ρ᾽ ΩΝ ἐεματαιωσησᾶν χαὶ ὀπίσω τῶν εὔὔγων τῶν περιχυχλῳ αὐτῶν, ὧν ἐγετείλατο Κυριος αὑτοῖς μὴ σοι- 

βαηλ' διοτι ἡμᾶρτον οἱ υἱοι Ισραηλ Κυριῳ τῳ Θεῳ αὐτῶν 10, 93, τοϑ. 
ἢ, πῇ οτι ἡμάρτον υἱοι, 1:8, οἱ υἱοὶ Ἰσρ.] κα οἱ 242. τῷ Κυρίῳ 
Θεῷ] Κυρίῳ τῳ Θεῳ 244, 246. τῶ Κυρίω τῶ Θεῶ Οοπηρὶ. πρὸς Κύ- 

τῷ ἀναγαγόντι αὐτὲς] τῷ αγα- 
γόντι αὐτὲς 10, 74, τοβ, 134. (οπΊρ!. τῳ ἐξαγαγοντι αὐυτῶς 123. 

ἐκ γῆς Αἰγύπ]ου] εξ Αιγυπῆου το, 84, 93, τοβ. Ο(οπρρὶ. 
Αἰγύπ]ου 15, εἰ 25.1 Αἰγυπῆίων Απτη. 1. Ατπι. 

ὑποκάτωσεν χειρὸς} ἐκ χείρος Ατηι. 1. Αγ, Ἐά. Οεοτς. 
Φαραὼ} 71. Αἰψύπῆου 29} -Ἑ αφ᾽ ἧς ἡμέρας ἤγαγεν αυτας και 

ιἕῶς τῆς ἡμέρας ταυτὴς το, 1ο8. ἢς, ουπλ ἀνηγάγεν ῥτὸ ηγάγεν, 82, 
.93. Ἔ αφ᾽ ἧς ἡμερας ἀνῆγαγεν αὐτὰς ἑὼς τῆς Ἡμέρας ταυτῆς 1ς8, 
, Αιγυπῆω 24ς. Μεὲς ἑτέρας} ϑέοις ἔτεροις 93. 

Ψ1Π. Καὶ ἐπορεύϑησαν) καὶ πορεύεσϑαι ἤρξαντο 8ιαν. Οἴἶτορ. 
τοῖς δικαιώμασιἾ ργξετηϊτε. ἐν 123, 24ς. κατὰ τὰς παραδόσεις ϑῖαν. 
Οὔἶτορ. ἔκ προσώπου] απὸ Ὡροσωπου 44. 4, 74, 93, τοῦ, τοϑ, 
110) 120, 123, 134») 1447236,242,243,24ς, 247. Οοτηρὶ. Αἰά, Αἴεχ. 

ἐκ προσ. υἱῶν Ἶσρ.} α Ηἷς 1:8. υἱῶν Ἴσρ.] ρτγαεπεῖτι, 
τῶν 93, τοϑ, 121, 247. (οπηρί. καὶ οἱ βασιλ. Ἰ'σρ.7 α ΧΙ, ς, γ4, 
92, τού, 120, 134») 144, 36,242,24ς. -Γ απὸ τροσωπξ νιων Ἰσραῆλ 
1:8. ὅσοι ἐποίησαν] οσα ἐποιήσαν 10, 82, 93, 108, 247. Οοπρὶ. 

ΙΧ. Καὶ ὅσοι] κα οσοι το, 82, τοϑ. (ὐπηρὶ. καὶ οσα 92. ἤμ- 
φιέσαντο͵ πφιασαντο 19. ημφιασαντο 64, 74, 82, τοβ, 121, 247. 
ΑΙΔ. ἐπεκάλυψαν 8[αν. Μοίᾳφ. οἱ υἱοὶ Ἰσρ.] κα οἱ Ζ4ς, 246. λό- 
γας] - αδικες το, 93, 1ο8. Οὐπιρ, ἐχ ἅτως] αὶ το, 82, 93.» 1ο8. 
Οὐοτηρὶ. ἕτω 242. κατὰ Κυρίξ ΘῈΣ] ργαπηῖιι. ὡς αν. Οἴτος. 
ΘεξΣ αὐτῶν] Θεξ αὐτῇ ΑΙά. καὶ ὠχοδόμησαν] και ὧν ῳκοδομησᾶν 
11. (ΑἸεχ. ουπὶ ὧν ἱπῖογ ππσο5.)} καὶ ανῳκοδομησαν 6,246. ὑψη- 
λὰ] υὑψηλων 11]. φυλασσόντων] φνλασσοντος 74. εποιχίων 243. 

ΠΛΔΓΡ. ἕως πόλεως ὀχυρᾶς] « εἰνίλαίεπε τεμπίξαπε ϑγγ, Βαι-Ηεῦτ. 
καὶ ἕως τοόλεων ἰσχυρῶν ϑῖαν. ΟἸΐξτορ. 

Χ. Καὶ ἐςήλωσαν} καὶ ἀνεςηλωσαν 123. καὶ ἔξησαν Αἴϊη. 1. 

Απη, Εά. σεογρ. 8ιαν. ἑαυτοῖς] -ξ- οἱ υιοι Ἰσραηλ 19, 82,93, τοϑ. 
Οὐρὶ. Ὑτβεοάοτγεῖ. Ὁ. 49. ἱπ 4 Ἀερ. αὐτοῖς 2Ζ4ς. ἐπὶ παντὶ] ἐν 
σᾶντι 10) 108, 123, 243. Οοηρὶ. Ὑπεοάοτει. 1. οἶς, παντὶ βενῷ 
ὑψηλῷ) σαντα βενον ὑψηλον 46. καὶ ὑποκάτω] κα καὶ 236, 242. 
(δι, Νὶο. καὶ ὑπὸ 24ς. 

ΧΙ. Καὶ ἐϑυμίασαν] καὶ εϑυμίων το, 81, 93» 198. Οοπιρ!. ὙΠ εο- 
ἀοτεῖ. 1. εἰϊ. ἐκεῖ 1λ Ἄγ. σ᾿ δσγη. Εά. ἐν πρᾶσιν ὑψηλοῖς] ἐν 
τοῖς ὑψηλοῖς ὙΠεοάοτεῖ. 1. οἷτ. ὑψηλοῖς] τοῖς υψηλοῖς 93», το. 
Οοπιρ. καϑὺς τὰ ἔϑνη] καϑὼς πάντα τὰ ἔθνη Ατγη. τ. Ατῃ. Εά. 

καϑὼς καὶ τὰ ἔϑνη ϑλν. Οὗτορ. ἃ ἀπῴχησε] ἃ 11,γ4, τοῦ. ἃ 
απῳχισε 645) 715γ9359 τού, 119, 123) 134) 1445158) 243. ΟΟμρΙ. ΑἸεχ. 
Οἱι. Νῖς. Ὑεοοάοτεῖ. ἰοο. εἴ. ὠπώκχισε ΑΙ4, ἐκ τροσώπου] απὸ 
προσωπϑ 64, 153. ΑΙά. ΑἸεχ. καὶ ἐποίησαν] α καὶ Απῃ. Εά. καὶ 

ἐποίησαν ὅτε. δὰ ἔπ. σοπ1.} “εεογαπίφιε νεγδα ρεβέσια ἰγυίίαπίες Ζοπιὶ- 

κοινῶνδς] συγκοινωνῶς 123. λογὲς Ἰσονηρας 243. ΤΩΒΓΡ. 
καὶ ἐχάραξαν] 

α χαι ΧΙ, 64, 74. τού, 119, 134) 1ς8, 247. Βαδεῖ καὶ ἱπ οπαγαέξ, τηὶ- 

ποῖα ΑἸεχ. καὶ ἤρξαντο ΤὨἨεοδοτεῖ. ]. οἶς. Οεογρ. ϑίαν. Οἴτορ. καὶ 
ἤρξαντο εὐϑέως 5[αν. Μοίᾳ. τῷ τπαροργίσα!} α τὲ ΤἈεοάοτεῖ. 1, οἶτ. 
τὸν Κύριον] τὸν Θεόν Οεοτρ. 

πηι. Ψυΐρ. 

͵ 

Κύριος--᾿Ἰόδα] τὠ Ἰσραὴλ καὶ τω Ιῴἀδα ὃ Κυριος 19.) 

᾿δήπα ε7μ5) εἰ ραδέμημ φυοα ρορίρί! σππι ραίγίδιις ἐογαπε, ψυ]ρ. 

᾿κατοπίισω τῶν ματαιὼν 123. 

ΧΙ. Καὶ ἐλάτρευσαν] -[- καὶ ἐδελευσαν 247. οἷς εἶπε] περὶ ὧν 
εἶπεν (Αττη. Ἐά. πιᾶγρ.) Θεογρ. οἷς εἶπε ἕτο. τὰ ἢπ. οοη1.} δε φιΐι 
ὄμε ῥγισοερὶν εἰς Προναίπμὶ πε ζαεογεπὶ ὑεγδαπι ος. γυϊρ. τὸ ῥη- 
μα τοῦτο] αὶ τὸ ῥῆμα Οεοίξ. Τῷ Κυρίῳ} αὶ τῳ 11, τό, τεῦ, 
244) 346. κα 82, 93, 1τοβ. Οοπρὶ. Τπεοάοτει. 1]. οἶς. Βαδεὲ (Ὁ -ἰ- 
Οὐοάεχ ὅγγ, Ῥατ, μαθεὶ τῷ ἴπ ομαγαδξ, πηΐποτε ΑἸαχ. εἰς τὸν Κύριὸν 
Θεοῦ. 

ΧΙΠ. Καὶ διέἐμαρτύρατο] και ἐμαρτυρατο τιξ8.ι Κύριος], 246. 
82, 93. ΟΟμ}ΡΙ. 

ἔς, ἴπε ὁ, το. ἐν τῷ Ἰσραὴλ] α ἐν 247.Ψ καὶ ἐν τῷ Ἰδδα], τῷ 
ΑΙεχ. καὶ ἐν χειρὶ] α καὶ 11,92. στη. 1, Ασπι. Εά, εν χέρσι τὸ, 
82, τοβ. (σπιρὶ. δ8[αν. Οἴἶτορ. καὶ ἐν χερσὶ ϑ[αν. Μοίᾳ. πάντων 
τῶν] λα σαντων τοϑ. σσαντὸς ὁρῶντος} ῥγϑπηῖτῖ. καὶ 123. Οεογρ. 
καὶ πάντων ὁρώντων αὐτὸν ϑίαν. Οἴἶγορ. ἔς, ἔπε αὐτὸν, Αττη. τ. Αττω. 
ἘΔ4. λέγων] λογον Π. καὶ φυλάξατε] και φυλαξασϑε 64, τ10. 
τῶς ἐντολάς μ8]} τας οδας μδ καὶ τας ἐντολᾶας μδ τρ, 82, Ὁ3, 108. 
καὶ πάντα τὸν νόμον] - μου 19) 589939, 108. (ὐοπιρί. καὶ τὸν νομὸν 
μδ 7ι. ὅσα ὠπέίςειλα) οσα απεςειλε 93. ἃ ἀπέςειλα Αττῃ. τ. 
Ἄγπι, ἘΔ. ῥγβεπητε, καὶ Οδογε. καὶ ὅσον ἀϊέῤειλα ϑίαν. Οἴτορ. 
αὐτοῖς} τρὸς αὐτὰς 93.) τοϑ. Οοπρί.  τρος υμας τοῖ. κα τςϑ. ὁ 
ϑίαν. Οἷἶγορ. πρὸς ὑμᾶς 447. Ατῆι. τ. Ατῃη. Εὰ, αὐτὲς πρὸς ὑμᾶς, Σ 

ἐν χειρὶ 23] ἐν χερδι τς8. ϑῖλν. “7 οὐπὰ αὐτὰς ἴπῖεῦ ἀποος, ΑἸοχ. 
ΧΙΝ. Καὶ οὐκ] α καὶ 2Ζ46.6.Οο Καὶ οὐκ ἥκασαν δές. τὰ Βη. οομ,.] 

Ουὶ πομ ἀμάϊίούμπι, (4 ἱπάμεαυενμηί σονυΐσοπε (μαρα Ἴμχία εερυΐσθηι ρα- 
ἡγε {μογάπι, φμὶ ποϊμενπέ οδοάίγε Ζοονείπο Τὴοο μο. ΕῚ αὐγεεσγμπὶ Ἰερὶ- 

ἤκεσαν) 
Ἔ αὐων τῶι, 24). ΑἸεχ. καὶ ἐσκλήρυναν) καὶ ἐσκλήρυνε 442. 
τὸν νῶτον αὐτῶν] α αὐΐων ΧΙ. κα 144. ὑπὲρ τὸν ὅζο. δὰ ἤη. σοι. 
ὑπὲρ τᾶντας τὲς πατέρας. αὐτῶν οἱ οὐκ ἐπίςευσαν Κυρίῳ τῷ Θεῷ αὐ. 
τῶν. καὶ ὠπέῤῥιψαν τὴν διαϑήκην αὐτῷ καὶ τὰ δικαιώματα ἃ ἔκοψε 
τοῖς πατράσιν αὐτῶν Οδοτρ. ἢς ἔεγε 514ν. Μοίᾳ. ὡς καὶ οἱ πατέρες 
αὐτῶν οἵ οὐκ ἐπίξευσαν Κυρίῳ Θεῷ αὐτῶν. καὶ κατεφρόνησαν ἐνταλ- 
μῶᾶτος αὐτῷ καὶ τῶν διαϑηκῶν αὐτὰ αἷς διημαρτύρατο τοῖς ττατρά- 
σιν αὐτῶν δίαν. Οἷἶτορ. ὑπὲρ τὸν νῶτον] α ΧΙ. κα ὑπὲρ 144. υπερ 
τα νωτου 242. τῶν τίατέρων αὐτῶν] -ἰ- οἱ οὐκ ἐπιςευσαν υριω τῶ 
Θεῶ αὐτῶν καὶ ἀπώσαντο τὴν διαϑηκὴν αὐτα και τα δικαιωμαῖα ἃ διε- 
ϑέτο τοῖς τσατρᾶσιν αὐτῶν το, 85, 93, τοϑ, 158. Οοπιρί. -Ἐ καὶ εκ 
ἐπιζευσαν Κυρίω τω Θεω αὐΐων, καὶ ἀπέρριψαν τοὺς ἀκριδασμους αὐτὰ 
και τὴν διαϑηκὴν αὖτε, ἣν ἔκοψε σὺν πατράσιν αὐτῶν 1219) 247. -Ἐ 6Ὁ- 
ἄεπὶ ἔείε Αση. σ. Ασπι. Ἐ4ά. -Ἡ οὗ ἐὶ ἐπίξευσαν Κυρίῳ Θεῷ αὐτῶν. καὶ 
ἀπέῤῥιψαν τὲς ὠκριδασμὲς αὐτῷ, (αυτων 111.) καὶ τὴν συνθήκην αὐτῇ, 
ἂν ἔκοψεν σὺν πατράσιν αὐτῶν ΑἸεχ, -ἰ- ἐδάεπι (Ὁ κς Οοά. ὅγε. Ῥαγζ, 

ΧΨ. μαρτύρια αὐτῇ] α αὐτε 71. οὐκ ἐφύλαξαν] , 11, το, 82, 
ἶ ἜΝ “ ἢ 93. τὸ8. Οομρ]. ας. ὀπίσω τῶν ματαίων] α ΧΙ. - αὐτῶν τοϑ. 

τῶν ματαίΐων---ὀπίσω τῶν 55] Παθεὶ ἴπ 
οβιαγδέξ, τηϊποτε Αἰεχ. καὶ ἐματαιώϑησαν] ΧΙ. καὶ ἐματαιώϑ. 

᾿ “᾿. 32 Ὁ ν» ΄ 4 λΧχ δ ν, ΟΝ ΚΝ -- περικύκλῳ αὐτῶν] καὶ ἐματαιώϑησαν ὑπὶρ τὸ ἔϑνη τὰ ὄντα περι- 
κύκλῳ αὐτῶν ϑ8[αν. Οἷἶτογ. καὶ ὀπίσω] κα καὶ 44, ςς, 64, 7γ4, 86, 9, 

τού, 110, 120) 121, 1239 1347) 1.47236,242,243,2445.54ς7247. Α]ά, 
σαι. Νῖο. ἄστη. τ. Αγπι. Εά. τῶν ἐθνῶν] τῶν ϑέων τῶν εϑνων 19, 
82, 108. κα τῶν 747 119) 124) 144η236, 242. Αἰά, Ολῖ, Νὶς. -Ἑ τῶν 
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Καὶ τὰ "πὶ 
ΝΣ ὯΝ 9. 42 " ᾽΄ ͵ Ὁ “ χᾶι! ἐπορευϑύησαν οπίσω τῶν μαάταιίων. χαίὶ -- ““' 
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ταάτῆης 121,247. τλὴν μονος ἴπϑὰς μονοτατος 24ς. 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ. 

᾿ ! Ξ “,ι »" .» ΄’’ζπΠἔΕοΠις͵ ἧς “ 
σαι χατὰ ταῦτα. Ἐγχατέλιπον τὰς ἐντολὰς Κυρίου Θεδ αὐτῶν, χαὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς χών 

μὰ δύο δαμάλεις, καὶ ἐποίησαν ἄλση, καὶ πτροσεχύνησαν πτάση τῇ δυνάμει τῇ ἐρανδ, χαὶ ἐλά. 

τρευσαν τῷ Βάαλ. Καὶ διῆγον τοὺς υἱὲς αὐτῶν χαὶ τὰς ϑυγατέρας αὐτῶν ἐν πυρὶ, χαὶ ἐμαν-. 
τεύοντο μαντείας, χαὶ οἰωνίζογτο" χαὶ ἐπράϑησαν τῇ ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐν ὀφθαλμοῖς Κυρίου 

παροργίσαι αὐτόν. Καὶ ἐθυμώϑη Κύριος σφόδρα ἐν τῷ ᾿Ισραὴλ, χαὶ ἀπέςησεν αὐτὸς ἀπὸ τῷ 

προσώπου αὐτᾶ, χαὶ ἐχ ὑπελείφϑη πλὴν φυλὴ Ιόδα μονωτάτη. Καί γε ᾿Ιόδας οὐχ ἐφύλαξε. 
“ »" ρ» ν 3 ΄ 2 ρ᾿ ’ 3 

τὰς ἐντολὰς Κυρίου τῇ Θεᾷ αὐτῶν' χαὶ ἐπορεύϑησαν ἐν τοῖς δικαιώμασιν ᾿Ισραὴλ οἷς ἐποίησαν, 
9 3 ’, Ν ΄ 2 Ἁς ν᾿ ͵ ἜΝ 

χαὶ ἀπεώσαντο τὸν Κύριον. Καὶ ἐθυμώϑη Κύριος σσᾶντι σπέρματι Ἰσραὴλ, χαὶ ἐσάλευσεν αὐὖ-. 
- ἀπ ον 9 τς ν. 7 Ξ.Ν Ψ δ, 2. .25ς ἌΩΝ ΟΝ ΄ 2 τὃς, χαὶ ἔδωχεν αὐτὰς ἐν χείρι διαρπαζόντων αὐτὲς, ἕως οὗ ἀπέῤῥιψεν αὐτὲς ἀπὸ Ὡροσωπδ αὐυ-- 
τῇ. Ὅτι «πλὴν ᾿Ισραὴλ ἐπάνωθεν οἴκου Δαυὶδ) χαὶ ἐξασίλευσαν τὸν ἹἹεροξοὰμ υἱὸν Ναξάτ' 
χαὶ ἐξέωσεν Ἱεροβοὰμ τὸν Ἰσραὴλ ἐξύπισϑε Κυρίου, καὶ ἐξήμαρτεν αὐτὸς ἁμαρτίαν μεγάλην. 

. " ε Ν " Σ 3 3 

Καὶ ἐπορεύϑησαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ ἐν πάσῃ ἁμαρτίᾳ Ἱεροξοῦμ ἧς ἐποίησεν, οὐκ ἀπέςησαν ἀπ᾽ αὐ. 
τῆς Ἕως ὃ μετέςησε Κύριος τὸν ᾿Ισραὴλ ἀπὸ προσώπου αὖτϑ, χασὼς ἐλάλησε Κύριος ἐν χειρὶ 

ϑέὼν 1.8. τῶν ἐθνῶν τῶν] τῶν εϑνων αὐΐων 244. τῶν περικύκλῳ 

αὐτῶν] τῶν τερικυκλωσάντων αὐτὰς ΑΙεχ. αὐτῶν] 71. ὧν ἕνε- 
σείλ.] ἐν οἷς ἐνετείλ. Απη. τ. (Ατπι. Ἑά. περὶ ὧν πραγ.) τοερὶ ὧν ἐνε- 
τεΐλ. Οεογρ. δῖδν. ἐνετείλατο Κύριος) α Κυριος 11, τς8,.4ς. Κύ- 
ριος αὐτοῖς} Ττ. ΧΙ, 44,92, τού, 120, 123, 134) 144, 236, 242, 246. 
Ὁ δι. Νίς. α αὐτοῖς ϑῖαν. Οἶτοςσ. μὴ ποιῆσαι] ῥγαπιῖτς. τὰ ΧΙ, 

445), 5ύ, 715) 745) 82) 929 93. τού, 119) 120, 121) 123) 134) 1447 1ε8, 
242. (πρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. σαϊ. Νίς. τὰΖφ οιησαι 246. κατὰ ταὺ- 

Α, φφΦ 

τα] καταντὰ (Άς) )1. κατὰ τᾶτον τρόπον ται. τ. Αγ. Εά. 
ΧΥῚ. ᾿Ἐγκατέλιπον} Ργϑυλϊεῖ. καὶ το, 1οϑ, 123, 242. Οοιηρῖ. 

καὶ ἐγκατελειπον 9,ς. τας ἐντολᾶς] ργργηῖῖ. πασας ((οὐεχ ὅγτ. 
Ῥληΐ, Ὁ ΚΚ) Απῃ. τ. ἄστη. Ἐὰά. Θεξ αὐτῶν] ργαπλῖτῖ. τα 93, 246, 
247. Οομρὶ. Θεξ αὐτῷ 242. ἕαυτοῖς] αὐτοῖς 24ς. χώνευμα] 
χωνευτὰ 19, 825) 93) 1οϑ, 123. (οὶ. χώνευμα δύο δαμάλεις 
δύο δαμάλεις χωνευτὰς Απη. 1. Α΄. ἘΔ. 511ν. δύο μοσχὲς χωνευ- 
τὰς Οεοτς. καὶ ἐποίησαν ἄλση] δαῦες ἴῃ οματαῶς. πιίπογε ΑἸῸχ, 
α πῇ. στ. Ασῃ). Εά. καὶ ἐποίησαν εἴϑωλα ϑἰαν. Οἴἶτορ. ἄλση] 

αλσος 82, (93. υἱ νἱάεῖυτ.) τοϑ. (οην. καὶ προσεκύνησαν--- 
ἐρανἙ] εἰ αάογαυέεγμη ὠπίυεγαηι ἐγεαίμγαπι φμ δ ἵπ εαἶο 81αν. Οἴου. 

καὶ προσεκύνησαν πάσῃ] α 24ς. πασῃ τῇ δυνάμει!) αὶ τῇ 247. 
λπάσῃ Ἀπη. ἙἘά. δυνάμει) φρατιᾳ ΧΙ, 10, ς2, 745. 82, 92, 93; 
τού, τοϑ, 120, 123) 1347) 144) 236, 242. (οιηρί. (αἵ. ΝΙῖς. 

ΧΥΤΙ. Καὶ διῆγον] καὶ διηγαγον το, 82, 93) 123. Οοπιρὶ. διη- 
γαγον ιο8. τὸς υἱὸς αὐτῶν] α αὐτῶν Ατηι. τ. Ατπη. Ἐά, καὶ 
τὰς ϑυγατ. αὖτ. α 242. ϑυγατέρας αὐτῶν] α αὐΐων 64. καὶ 

ἐμαντεύοντο) α καὶ 11, καὶ ἐμάντευον 44. καὶ ἐμαντευσαντο 123. 
μμοο τείας] μαντιαις 93. μαντείαις 243. δΑδεῖ ἰπ ομαγδέξ. τηΐῃ. ΑἸοχ. 

καὶ οἰωνίφοντο] Ἔ οιωνίσμοις καὶ ἐποίησαν ἐφεδ καὶ ϑεραφεῖμ, το, τοϑ, 

Ἔ εδάεπι, οἰ ϑέραφειν, 82, 93. -ἰ ελάεπι, εἰ οἰωνισμες, τς 8. καὶ 

οιωνισᾶντο 123. τ᾿ οἰωνισμοῖς ΟΟπρΙ. μαθεῖ ἴῃ οἰαγδέξ. πη. ΑἸεχ, 
καὶ ἐπράϑησαν) καὶ ἐπηρϑησαν 24ς. καὶ ἐπειράϑησαν ΑἸά. τοῦ 
ποιῆσαι τὸ ττονηρὸν] 93. τπαροργίσαι] τε τταρωργισαι 19. ῥγξ- 
ὨἾΪ. ΤῈ 93) 1ο8, 123) 2326, 242. (πρὶ. (δῖ. ΝΙς. 

ΧΥΠ]. σφόδρα] ροιῖε ροξ Ισραηλ 1:8... ἐν τῷ Ἰσραὴλ] εν 
σαντι σπέρμα (ἢς) Ἰσραὴλ και ἐσαλευσεν αὐτῆς καὶ εἐδωκεν αντὲς ἐν 
χεῖρι διαρπαΐζοντων αντες (Ο, νεῖ. 20.) φ4ς. ἐπὶ Ἰσραὴλ Οεοις. 

δῖαν. καὶ ἀπέξησεν] καὶ μετεξησεντώ3. απὸ τῷ προσώπε] τὰ 
445) 64) 93) 144, 236, 242, 24ς,) 247. ΟΟΠΊΡ]. ΑΙά. (Ὧι. Νίο. αὖ- 
48} αὐτῶν 93. καὶ ὄχ] λ καὶ 93. Οοπηρί. ὑπελείφθη] ὑπεληφ- 
ϑὴ 134,24... πὐλὴν φυλὴ Ἰόδα μονώτατη] τσλὴν φυλης Ιπεδα μονω- 

μονωτάτη] 
μωνωτάτη (ἢ) 242. α δῖαν. Οἴἶτορ. 

ΧΙΧ. Καί γε ᾿Ιόδας] καὶ γε καὶ Ισδὰς καὶ αὐτὸς 19, 93») 108. 
Ὑποοάοτεί. ]. οἷι, πλὴν καὶ Ἰόδας Ατῃι. τ. Ατπι. ΕΔ. καὶ ἅτως Ἰ1ὦ- 
δας Οεοτρ. δῖαν. οὐκ ἐφύλαξε] ργαετηϊε. καὶ αυτος 82. τὰς ἐν- 
τολὰς] τὴν ἐντολὴν 82. τὰς οδ«ς τς8. δῖαν. Οἶτον. Κυρία τῷ ΘΕ] 
15 Κυρίε Θεξ ΑΙεχ. τῇ Θεξ αὐτῶν] τε Θεκ αὐα 82, 93, τοϑ, 242, 
246. (ομμρ!. ΑΙά4. Θεογρ. ϑῖδν. α τοὺ τού, χ4ς. καὶ ἐπορεύϑη- 
σαν] καὶ ἐπορευϑὴ 10, 82, 93, τοῦς το. Ὑπεοάοτεῖ. 1, εἰ. Ἰσ- 
ρα "λ] ργαεπηῖττ. τραντος 85, 93, το8. ὙΤΠεοάοτει. 1. οἷι. Ρταβυηϊζ. τῶν 
νιῶν 244. καὶ ἀπεώσαντο---σπέρματι Ἰσραὴλ ἴπ οοη). [ε4.] καὶ 
οπιώσαντο τὸν Κύριον ἐν τάντι σπέρματι ᾿Ισραὴλ Ατῃ;. τ. Αγῃ. Εά. 
2 γα σείίφως Τροπείπαε οπῖπο {όνιεπ ἤγαεὶ Ψυΐξ. καὶ ἀπεώσ. τ. Κύριον) 

Βαδεῖ [00 --- Οὐάεχ ὅγγ. Ραγί. καὶ ὠπώσατο Κύριος ἅπαν τὸ σπῴμα 

Ἰσραήλ Οοπιρ. ὠπεώσαντο! αἀπωχεισαντο 111. ἀπωσαντο ΧΙ͂, 
199 64, γ4. 93, 1ού, τοϑ, 1199 120, 121, 134) 158, 226, 247. ΑἸὰ. 

(δι. Νίς. Ὑπεοάογεῖ. ἱ. οἷ. ἐπόσαντο (ς) 24ς. τὸν Κύριον] 
δι’ αὐων απαν τὸ σπερμὰ Ἰσραὴλ τ9, τοΒ. -Ἐ ολάξηι, πῇ εξ αὖ- 

των, 84. -Ἑ εδάεπι, πἰἢ απ᾿ αὐτῶν, 93. -Ὦ ἐξ αὐτῶν ὙΠεοά. ]. εἰἶκ. 
ΧΧ. Καὶ ἐϑυμ. Κύριος} α 11. Αἰεχ, εἰ ἐπάδίρπαιμ, οἹ Πορεΐπες 

Ογρσύ. ταντὶ σπέρματι] ῥγδετηϊτῖ, ἐν 11, ς , 64.) γ191 19. 1219 158, 

24452347. ΑΔ, ΑΙεχ. σποαντὶ σπέρματι---διαρπαζ. αὐτὰς} ,. οὐπὶ 
Ἰηϊεγηηθά. 4 τ. ταντὶ σπέρμ. Ἶσρ.} ἐπ᾿ αὐτοῖς 19, 82, 93, τοϑ, 
Οὐοπιρὶ. ἐπ ομιπὶ ψενιῖπε ἤγαεὶ Ογργ. ἐπὶ ττῶν σπέρμα Ἰσραὴλ ϑιαν. 
καὶ ἐσάλευσεν] καὶ ἐσαλευσαν τοῦ, 119. καὶ διεσαλευσεν 123. 
λευσεν αὐτὰς} ἀἑπουΐ! εος ΟΥρτ. 
ἐἰεάϊ: ἐο: ἴῃ ἰϊγερίίοπονε ΟὙΡτ. 

ἐσά- 
καὶ ἔδωκεν---διαρπαῦ. αὐτὲς] εκ’ 

καὶ ἔδωκεν αὐτὰς} -Ἐ Κυριος 82, 93. 
Ἔ ὁ Κύριος τοϑ. Οοπιρί. ἕν χειρὶ} εἰς τας χείρας ξς. ΑΥτ. 1. 
Ατπ). ΕἘά. διαρπαζόντων αὐτὰς] ῥγαευλῖτ, τταντων τῶν το, 82, 93, 
1οϑ. αρπαζοντων αὐτὰς ζ6. Ῥταταϊτῖ, τῶν Οοπρ. ἕως ὅ ἐπίῤ- 
ῥιψεν] αὶ 44) τοῦ. καὶ ἀπέρριψεν 54... ἕως ὃ ἀπέῤῥιψεν δις. δὰ 
ἤη. ςοπ).} αἴπες αὐῆίσοετει δ: ὦ ζαεῖε μμα : ΟΥρτγ. προσώπε αὖτ] 

τπροσωπ αὐὔων 247. 
ΧΧΙ, Ὅτι ττλὴν Ἰσραὴλ] τσλὴν οτι ἐρραγὴ ὃ Ἰσραηλ το, 93) τοβ. 

Οομρὶ. ἄς, ηε ὁ, 82. α ὅτι Ατγην. :. Αττη. Ἐά, Ὅτι τλὴν Ἰσ- 
ραϑλ---Δανὶδ] φεία ἀϊραίμς οἱ [γγαεὶ α ἄομιο δαυϊά Ογρτ. ἐπά- 

νωϑὲν οἶκε] απὸ τοῦ οἰκου το, 82) 93) 108. (ογμηρὶ. καὶ ἐδασίλευ- 

ΚΕΦ. ΧΥΠ. 

εὑ-- τό, 

20. 

21. 

22. 

23. 

σαν] α χαὶ ΧΙ, ςς, 64, 719 74) τού, 120, 1219) 123») 134) 144, 445,.1 ἢ 
24ς. Οοάεχ ὅγζ. Ραγ[, (αἵ, Νίο. -Ἐ ἑαυτοῖς το. εδασιλευσε 44). 110. 
Αἰ4. καὶ εθασιλευσεν ἐφ᾽ εαυτᾶς 82. -{ ἐφ᾽ εαυτες 93. - ἐφ᾿ ἑαυ- ) ἢν 
τοις τοβ. Οοπρὶ. Βαθεῖ καὶ ἴπ ομιλγαέξ, πηίπογε Αἰεχ. δἰ ρα βἑεγεαε 
δὲ γεφοι Ογρτ. καὶ κατέρησαν ἑαυτοῖς εἰς βασιλέα ΟΘεοτε. ἔς, ἥης 
εἰς, δῖαν. Μοίᾳ. καὶ κατέρησαν ἑαυτοῖς βασιλεύειν δῖαν. Οἴἶτορ. 
Ἱεροξοὰμ;--τὸν Ἰσραὴλ] τον Ιεροδοαμ. Ισραηλ 82. τὸν Ἱεροῦ, υἱὸν 

Ναδατ] Ηϊ:εγοδοασι β]ίμνι Ναῤαιά Ογρυ. καὶ ἐξέωσεν] καὶ «πωσατο 

19, 93. 1ο8. Οοηιρὶ. καὶ ἐξωσεν 64, τι, 121. ΑΙά4, καὶ ἐξωσαι 247. 
καὶ ἐξίωσεν---ἰξόπ. Κυρίε ] εἰ ργογεοῖ! )εγούοαπι Π7Γαεὶ α ργεβέδως Τοπεϊπὶ 
Αστῃ. 1. Αγη). ΕἘά.. ῥεροξοῶμ 29] ρμγατηϊτῖ. ὁ 19, 93» 1ο8., Οομηρί. 
τὸν Ἰσραὴλ] τοὺς ἸΙσραηλιίτας Οεοῖρ. ἐξόπισϑε] ἀπὸ οπισϑεν 19, 

ξς, 82, 93, 1το8. Οοπρ. ἐξόπ. Κυρίου] ἀπὸ Κυρίου ΘΟεογρ. Κυ- 
βίον] τα Κυριξ το, 82, 93, το8. Οοπιρί. καὶ ἐξήμαρτεν δζς. δὰ ῆπ. 
οοπ}.] καὶ εἰσήγαγεν αὐτὲς εἰς ἁμαρτίαν μεγάλην Οεοτρ. ϑ8ίαν. Μοίᾳ. 
εἰ ἱηξαιμαυϊ ἐος ῥεοσαγε ἐπ ῥεσοαίο παχίπιο. δῖαν. ΟΙτορ. δέ ῥέεεαγέ ἐο: 
“κεῖ! ρεσεαίμηι αρππ. ]ρ. 

ΧΧΊΙ. Καὶ ἐπορεύϑησαν---ἀμαρτίᾳ] καὶ ἐποίησαν οἱ νἱοὶ Ἰσραὴλ 
κατὰ σάσας ἁμαρτίας Ατπγ. τ. Ατπι. Ἐά, οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ] αὶ 93. 
ἐν πάσῃ ἀμαρτίᾳ] ἐν σαάσαις ἁμαρτίαις 19, 937) [ο8. (οπιρί. -Ἑ με- 

γαλη 74. ἕν σασαις ταις ἀμαρτιαις 82. Ἱεροῦ. ἧς ἐποίησ.] ἣν 
ἐποιησ. Ἱεροῦ. τό, 246. Ιεροῦ. υιε Ναξατ αἷς ἐποιησεν 82,93. ἔς, πἰῆ 

ἐποιησαν, τιοβ. ἧς ἐποίησεν] ἢ ἐποιησεν ΧΙ, 64, 92, τού, 123, 134, 
144) 1ς8, “36, 243, 244. ΑΙά. ΑΙεχ. (αῖ. ΝΙςσ. κα 71,242. ἢ ἐποιησαν 

110) 121) 2459)247. αἷς ἐποίησεν ΟΟτηρὶ. ἅς ἐποίησεν ΑτΥπι. 1. ΑΥτη. 
Ἑα. 

Ατπι. 1. Ατπι. ΕΔ. 8ϊδν. Οἷἶγορ. οὐκ ἀπές. ἀπ᾿ αὐτ.} 71. π᾿ 
αὐτῆς] απ᾿ αὐτῶν 82, 93. Οοπηρῖ. Αγην. τ. Ατη. Ἐά, δίδν. Οἰἶγορ. 

ΧΧΠΙ. προσώπου αὖτε] τροσωπου ἀντῶν το. καϑὼς ἐλάλη- 

σε] και ὡς ἐλαλήσε 19, τοϑ. καὶ ἐλάλησε 24ς. ὡς ἐλάλησε ΟΟμΡΙ. 

Κύριος] μαδεῖ (00 --- Οὐάεχ ὅγγ. Ῥαπ, α δῖαν, Οἴἶτορ. ἐν χειρὶ 

᾿ 
ΤΟΥ 

οὐκ ἐπέςηφσαν] εκ απερη 24ς. ργωπιῖιτ, καὶ Οοάεχ ὅγγ, Ῥαγίζ,ι - 



κεῷ. ΧΥῚ!. ᾿ 

24. 

25 

26. 

27 

28. 

29 

ἀπὸ ᾿Αἴᾶ, χαὶ ἀπὸ Αἰμᾶϑι χαὶ Σ 

᾿ τῇ πρώτῃ καϑέδροι αὐτῶν ϑῖλν. 

πάντων τῶν δόλων αὐτῷ τῶν προφητῶν" 
συρίους ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. 

υἱῶν ᾿Ισραὴλ, χαὶ ἐχληρονόμησαν τὴν Σαμᾶρ 

3» Ν ’ φρο ρῸ ἴων [ω] οἶδασι τὸ χρίμα τῷ Θεξ τῆς γῆς. 
ἐχεῖσεν, 

ΒΑΣΙΔΕΙΩΝ Δ: 
ν ἃ ᾽ 3 βὸ ὰ ας ᾿ χα! ἀπῳχίσϑη Ισραὴλ ἐπάνωθεν τῆς γῆς αὐτῷ εἰς '᾿Ἂσ- 

νψἕ»νγ Ν ») 
Ὧν Καὶ ἡγαγε βασιλεὺς Ασσυρίων ἐκ Βαξυλῶνος τὸν ἐκ Χεϑὰ, 

δ. Ν ΄ Ἵ 3 7 δ “Ὁ, ἐπφαρδαὶμ, και χατῳχίσϑησαν ἐν πόλεσιν Σαμαρείας ἀντὶ τῶν 
Ν᾿, 3 ρ [εὐ] εἰαν, χαὶ χατῳχίσϑησαν ἐν ταῖς πόλεσιν αὐτῆς. 

Καὶ ἐγένετο ἐν ἀρχῇ τῆς χαϑέδρας αὐτῶν οὐχ ἐφοδ79 ὸν Κύ ὶ ἀπέ ὕριος ἐ θας Φοοηϑησαν τον ὑρίον, χαὶ ἄπεςειλε Κύριος ἐν 93 . ν᾿ Ν, ΄ Ν 1 ρ αὐτῦις τὰς λέοντας, χαὶ ἦσαν ἀποκτένγοντες ἐν αὐτοῖς. 
ν᾿ ψΨ δι Ρ» “Ζ Ε Ν γοντες, Τὰ ἔϑνη ἃ ἀπῴχισας χαὶ ἀντεχάσισας ἐν πόλεσ 

ἴω ἰδ ρ Ν 9 3 Θεδ τῆς γῆς, χαὶ ἀπέςειλεν εἰς αὐτὸς, τὰς λέογτας, 

᾿ ἊΦ ρο Καὶ εἶπαν τῷ βασιλεῖ ᾿Ασσυρίων, λέ- 
Ζ 

[οἱ ι Σαμαρείας οὐκ ἔγνωσαν τὸ χρίμα τοῦ 
ΝΟ ΝΗ 3 ἰδὲ 5ινΝ ΄ 2 χαὶ ἰδ εἰσι ϑανατᾶντες αὐτὰς, χαϑότι οὐχ 

Καὶ ἐνετείλατο ὁ βασιλεὺς ᾿Ασσυρίων, λέγων, ᾿Απαγάγετε 
Ν ζή Ν ρὸ ν ζω 3 ἴω ρ ἴω χαὶ ππορευέσϑωσαν, καὶ χατοικήτωσαν ἐχεῖ, χαὶ φωτιῶσιν αὐτὲς τὸ χρίμα τῷ Θεβ τῆς ρ ΝΜ - ἰφὲ 

Ν, γῆς. Καὶ ἤγαγον ἔνα τῶν ἱερέων ὧν ἀπῴκισαν ἀπὸ Σαμαρείας, χαὶ ἐχάϑισεν ἐν Βαιϑὴλ, χαὶ ἦν ΄ δ κ ἰὲ φ ΄ ρὸ 3 , ρῶ φωτίζων αὐτὰς πτῶς φωξηϑῶσι τὸν Κύριον. Καὶ ἦσαν πσοιᾶντες ἔϑγη ἔϑγη ϑεὸς αὐτῶν. χαὶ 

πάντων] αὶ Ατπι. 1. τῶν δάλων αὐτῷ τῶν τοροφητῶν]} τῶν τροφητῶν 
τῶν δέλων αὐυτε 246. καὶ ἀπῳκίσϑη Ἰσραὴλ] καὶ ἀπῳκίσϑησαν οἱ 
Ἰσραηλῖται Θεοῖς. ἀπῳκίσϑη ἄζς. 4 ἔῃ. ςοπ.] εαρέυκς ἀμόξως οἱ 
ῥορκίως ἵπ ἀονίος ὠἰχως ἱπ ἠοάϊογηειοι ἀϊσηα, Οἤρεη. 111.3923.- ἐπάνω- 
9ὲν τῆς] ἀπὸ τῆς 10, 82, 93, τοβ. ΟΟπρΙ. ἐπάνω τῆς 92, 1449 216, 
242. (ῖ, Νίο.. απανωθϑὲν τῆς 121, 123. ἐπᾶν. τῆς γὴς αὐτῷ] 
α Ογη!!. ΑἸεχ. νοὶ, ἢ, Ρ.. 799. ἐπὸ τῆς γῆς αὐτῷ ὙΠεοάοτεῖ. Ι. οἰξ. 
Αγ, 1. Αγηὶ, Εά. δῖαν. Μοίᾳ. ἀπὸ τῆς γῆς αὐτῶν Θεοῖς. πὸ πά- 
σας τῆς γῆς αὐτῷ 51Ἂν. Οἰἶΐγορ. 

ΧΧΙΝ. βασιλεὺς ᾿Ασσυρίων] βασιλευς Βαξυλωνος γχ. ἐκ Βα- 
δυλ. τ᾿ ἐκ Χεϑὰ] τὸν ἐκχανϑῷ (οδς.) εκ Βαξυλ. 71. τὸν "ἐκ Χου- 
9] καὶ εκ Χωθα το, 82,03, 108. (οπιρὶ. τὸν Νεχβξδοϑακ ςό. τὸν 
ἔχοδοϑακ (ἢς) 446. καὶ ἐκ Χεϑα Οοάοχ ϑὅγγ. Ῥαγΐ, Αττη. 1. ΑἼῃι. 
Ἐα. Χεϑὰ] Χανϑα 11, ΧΙ, 44, ςξ, 92) τού, 119, 120, 134, 144, 
242,243, 244. (αἴ. Νῖς. Χυα 1Π1|, τς8. Χενϑαι γ4. Χυϑαν 24ς. 
Χὲπ Οεογρ. Ῥεϑὰ δῖαν. Οὗτοι πὸ ᾿ΑἸα] καὶ απὸ Ἐὰν 19. 

τ ΡΥδοτηΐτ. χαὶ ζό, 64, 71, 74, 929 τού, 120, 121, 1349 1-ς8, 236, 24) 
346, 247. ΑἸά. ΑΙεχ. (αῖ. Νῖς. Απῃ. τ. Ασῃ. ΕἘά. Οεοτρ. δ[αν. καὶ 
απο Αἰαν 82, 93, τιο8, καὶ πὸ ᾿Ακὰν Οοπιρ. Αἰμαϑ] Αἰϑαμ 
γι. ᾿Ἐμὰϑ᾽ Ατπι. τ. Ασπὶ. Ε4, 5ῖν. ᾿Ἐμὰπ Οδογς. καὶ Σεπ- 
φαρεαὶϊμ] και Σεπφαρεαὶν 11. καὶ Σαιφαρϑαῖμ ΧΙ. ΑΙά. καὶ ἀπὸ 
Σεμφαάρειμ 19. καὶ Σαιφαροναμ 44. καὶ Σεφφαρδαιμ ς6. Αἴεκχ. 
καὶ Σεφαρεχεμ 71. καὶ Σεφαρβαμ 74. καὶ απὸ Σετφαρειμ 82. και 
Σαιφαρβαμ, 92, τού, 120, 134, 144) 236, 242. (δῖ. Νίο. καὶ απὸ 
Σεπφαρειμ 93. καὶ Σεμφαρειβ τοϑ8. καὶ ἀπὸ Σεφαρξεμ 121. καὶ 
Σεπφαρδειν 1.8, χῶι Σεπφαρξεμ 243, 244. καὶ Σεφαρδαιμ 24ς. 

καὶ Σεφφαροεμ 246. καὶ Σεφαρδεμ 247). καὶ ἀπὸ Σεμφαρεαΐμ. 

Οομρί. καὶ απὸ Σεππαραεὶμ Αγπι. τ. Ασωη. ΕἘά. καὶ Σεπαρεῖμν 

Οεοτρ. καὶ Σεϑαρδὲμ, δίαν. Οἴτορ. καὶ κατωκίσϑ, τ'--Σαμά- 

ρειαν} α' οὑπὶ ἰητεγπηθά, 71. κατωχίσϑησαν 1] κατωχείσαν ξς. 
κατώκισεν αὐτὰς 82, 93) 108. (ογηρί. κατωκησᾶν 1521, 242. χατω- 

χισᾶν 144. ἐν πόλεσιν) ἐν ταις τοολεσι 64, 82, 93) 1οϑ. Οοτρὶ. 

ΑἸά, Ογπ!!. ΑἸεχ. 1. οἶς, ἐν πόλει 74γ134. τὴν Σαμάρειαν] -Ἐ και 
τας τολεις αὐΐης 825) 93» 1το8. ΟΟμρΡΙ. κατῳκίσθησαν 49} κατῳκη- 

σαν 11, το, 44. τό, 71) 74) 82, 119, 123, 134) 236, 243, 244) 24, 
246,247. Οοπρὶ. (αἴ. Νῆς, κατωκισαν ΧΙ, 93, τού, τοϑ, 1 ς8. ΑΙεχ. 

ἐν ταῖς ττόλεσιν αὐτῆς] α ταις 11, εν αὐαις το, 82, 939 το, (οηηρ!. 
εν τῶις πολεσιν αὐΐων τ2}. 
ΧΧΨ. Καὶ ἐγένετο] α ἐγένετο 44. Καὶ ἐγένετο--καϑέδρας αὐ- 

τῶν} καὶ ἐγένετο μετα τὸ κατωχισϑηναι τὰ εϑνη ταῦτα ἔχεῖ ἐν ἀρχὴ 
το, 82. Οοπρὶ. ἔς, π]Πἢ τὸ κατοικισϑηναι, 93) τοϑ. καὶ ἐγένετο ἐν 

καϑέδρας αὐτῶν] -Ἐ ἐκεῖ 121, 247. 
ΑΙεχκ. καϑεδρας αὐΐης 246. τὸν Κύριον] τες λεούας 71. πηεπά. τὸν 
Θεὸν 243, 244. ὠπέςειλε Κύριος] λ Κυριος τς8, 24ς. Κύριος ἐν 

αὐτοῖς] αὐῇοις υριος 246. ἐν αὐτοῖς 19] εἰς αντὲς το, 82, 937) τοβ. 
Οομιρὶ. κεν 158. τρὸς αὐτὰς ΑΥπὶ. τ΄ α Απη. Εά. ἐπ᾽ αὐτὲς 
Οεογρ. ϑίαν. τὲς λέοας} α τοὺς 19. 829 93, το8, 123) 246. ΟομρρΙ. 
καὶ ἦσαν ἀποκτίννοντες] καὶ ἐϑανατώνεν (0) 19. καὶ εϑανατεν 82, 

935 1ο8. (οπλρ]. καὶ ἀπέκτειναν Αγ. 1. Απη. Εά, φωὶ ἐκιεηβοίεδαπε 
υϊσ. ἀποκτέννοντες) αἀποκτένοντες 44, τοῦ, 134) 242, 24ς. οἱ 
ἀποχτένοντες 246. ἐν αὐτοῖς 2] αντᾶς 74) 24, 246. τη). 1. 

ἌΑτπι. Ἑά. Οεογρ. δίαν. 

ΧΧΥῚ. Καὶ εἶπαν] καὶ εἰπὸν 11, το, 44) ς6, 93.) 1ο8, 18. ΟΟὨΙΡΙ. 
Αἴεχ. καὶ εἰπὲν 246. λέγονες] αὶ 44. ἃ ἀπῴκισας], ἃ 44, 
ιοό, 5Ξ4ς. ἃ ἀπωχησας 242. ΑΙά, καὶ ἀντεκάϑισας] 82. 
γος. 1]. 

3 

ὧν- 

τεκάϑισας] ἀντεκαϑισαν 1Π|| ττ9. καΐωκισας το, 93, 108. ΟομΡΙ. 
ἀντεχασδησαν Ζης. ἐν τύόλεσι] εν ταις πολεσι 645) 93, τοβ. Οομρὶ. 
ΙΔ. ἐν τοῖς εϑνεσι 82. εν πόλει 74) 120, 121, 134) 144, 242) 246. 
Σαμαρείας] Σαμαρεια τ2ι. τὸ χρίμα τ] τὰ χκριμαῖα 111. τον 
γομμον 19, 82, 93.) 108. καὶ ἀπέρειλεν] -Ἐ Κυριος 121, τς8, 247. 
ΑἸεχ. Ασππῃ. Εἀ. Οδογς. αν. Οἴτορ. καὶ ἀπέςειλεν ὅζο. δὰ ἢπ. 
ςΟΠ}.} α Δ. :. εἰς αὐτὲς} - Κυριος 1 --ο Οοάεχ ὅγσγ. Ῥαγί, 
ἐπ᾿ αὐτὰς Οεογᾳ. ἐν αὐτοῖς δῖαν. Οἶτορ. τὲς λέοντας] , τους 93: 
1τοϑ. Οομρὶ. αὐτὲς 25] ἐν ἀντοις 10, 82, 93,» 1ο8. καϑότι] 
Ργϑεπητι. καὶ ΑἸά, τὸ κρίμα 29] τὰ κρίματα Ατη,. ΕΑ. 

ΧΧΝΊΙ. Καὶ ἐνετείλατο] καὶ εἶπεν 44. ὃ βασιλεὺς] α ὁ Οοπρρὶ. 
λέγων] α 44. ζ2, 236, 242. ᾿Απαγάγετε) ἀπαγατε!]. απαρατε 
ΧΙ, 445) 55, (6.4. πιᾶγρ. υἱ ἘΔ.) 74, 92, τού, 120, 123, 134, 144, “36, 
242, 343, 244,.34ς. (οάεχ ὅγγ. Ῥαγι, ΑἸεχ. (δι. Νίς. ὀ᾿Απαγά- 
γετε ἐχεῖϑεν] ἀπαγαγετε εκεὶ ἕνα τῶν ἱερεῶν ὧν ἀπωκισαᾶ εν Σαμαρεια 
19. ς, πῇ ἀπωκησᾶς ἐκ Σαμαρειας, 82. ἔς, πἰῇ εκ Σαμαρ. 939 108. 
(πρὶ. ἐκεῖνα ἐἰϊμς ἀπίρι ἀφ (αεογδολίδης φιος ἱπόδ εαρεῖνος αάὐάμκὶῖε: 
ΤηᾶΓΡ,. ΔΌ 4]. πη. τού. -{- ἕνα ἐκ τῶν ἱερέων αἰχμαλωτῶν ἐκεῖϑεν Αγπι. τ. 
Αγπι. Ἐά. -Ἐ ἕνα ἱερέα ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας εοῖρ. -Ἐ ἕνα ἱερέα ἐκ 
τὼν αἰχμαλωτῶν ϑίαν. καὶ τοορευέσϑωσαν]} κῶι σορευϑήτω 10, 82, 
1οϑ. (ΠΡ. καὶ τοορευϑήτωσαν 93. κα καὶ ϑῖαν. Οἶτορ. καὶ 
τποορευέσϑ. καὶ κατοικ.} ἵνα πορευϑεὶς κατοικήσῃ Αττη. 1. Ατπι, Ἐά, 
ἵνα πορεύϑωσι καὶ ἵνα κατοικήσωσι 8ϊαν. Μοίᾳ. ἔς, ἤηε ἵνα ἔδουπάο, 
Οεογρ. καὶ κατοικήτωσαν] καὶ καϊωκειτωσαν 11. καὶ κατοικητω 
19. (ὐοπιρὶ. καὶ κατοικησϑθωσαν ςς. καὶ κα]οικειτωσαν 74, τοῦ, 
121.) 1347) 144. (αἵ, Νίς. καὶ κατοικείτω 82, ιοβ. καὶ κατοικεῖτο 
([6) 93. καὶ καΐωκισαν 246. καὶ κατοικεισϑωσαν 247. καὶ φω- 
τιξσιν] καὶ φωτίση 19. καὶ ἵνα φωτίσωσιν ϑἷαν. Μοίᾳ. ἤς, ἤπε καὶ, 
Οεογς. καὶ φωτιξσιν ὅς. Δα μι. φοῃ,.] εἰ »ποη γα δὶ! ἰορ πα Δ εὶς, 
εἰ ἀοοεῤϊ! ἐος ἡ ὑβεαλίοπες εἰ ἐενγα. Αὐτὰ. τ. Ατηι. Εά. φωτιᾶσιν 
αὐτὲς] φωτιει αὐΐοις 82, 93, τοϑ. (οπιρ. τὸ κρίμα] ἐν δικαιώματι 
Οεογρ. ἐν τοῖς χρίμασι 81Δν. τῇ Θε5] α ". τ 

ΧΧΥΠΙΙ. Καὶ ἤγαγον] χαι ἡγᾶγεν 92, 216, 242, 24ς, 247. (δῖ. 
Νίς. καὶ ἀπήγαγον βίαν. Μοίᾳ. ἕνα τῶν ἱερέων] ἕνα ἐκ τῶν ἱερέων 
(υς 4181) Απη. 1. Αγπι. Εα. Οεογρ. 8ϊν. Μοΐᾳ. ἕνα ἱερέα ϑίαν. 
Οἴἶτος. ὧν ὠπῴκισαν] ὧν ἀπηγαγον ΧΙ], 445 ςα, (64. πιδτρ. αὐ ΕΔ.) 
γῖ 74 92, τού, 120, 123» 134) 144, 216, 242. Αἰά. (Αι. Νίς. ὧν 
ἀπήγαγεν 24ς. ὧν αἀπωχισεν 247. ὧν ἤγαγον ΑΙεκ. οὗ ἠχμαλω- 
τίσϑησαν Αττη. τ. Ατην. Εά. ἃς ἔλαδον Οεοτρ. δίαν. 
ρείας] ἐκ Σαμαρίας Αγηλ. 1. Αγη). Εἀ. 85ϊ4ν. Οἴἶσοσ. καὶ ἐκάϑισεν] 

χαι ἐκαϑισαν ςς. Οοάεχ ὅγγ. Ῥαγζ, ἐν Βαιϑὴλ] ἐν Βεϑηὴλ ζᾳς. 
Αση. 1. Αγηγ. Ἐά. 8αν. ἐν Βεϑὶλ σδοῦρ. καὶ ἦν] - ὁ μερευς 93, 
108. (οπιρ. καὶ ἦν φωτίζων) -Ἑ ὁ ἱερεὺς ςς, τό, 64, 119, 121, 
158, 243) 246, 247. Αἰά, Οεογρ. 51αν. αὐτὲς] δαθεῖ ἴῃ πηᾶγρ. ΤΡ 
-Ὁ 64. ὁ τερευς 71,244. αυτοις τοϑ. ΟΟΙηρΙ. πτῶς φοξηϑῶσι] 
οπὼς φοδηϑωσι ΧΙ, 4.4) ςς» τό, 64, 71) (74. υζ νἱἀείιτ.) 92, τού, 110, 
1210 1239 1324) 18, 216, 243, 244) 24, 246, 247. ΑΙά, ΑΙοεχ, Οἱΐ. 
ΝιΙο. 

ΧΧΙΧ. ἔϑνη ἔϑνη 15] εϑνος εϑνος (ἢς ἰῃ8Ώ.) 19, 82,.93,) 1οϑ. 

4.1 

απο Σαμα- 

δέν, 

αὐτου 

ΟΝ οί. μ 

Οοπιρί. εϑνη {Ἐπηεὶ 44) ς2, ςς, ς6, 64) 110, 144,18, 226, 242, 243). 
2445, 24ς,246,247. ΑἸΙά. (Αἵ. Νῖς, δΙαν. Οἴτορ. ἕκαςα ἔϑνη Οεογρ. 
ἕκαρον ἔϑνος δῖαν. Μοίᾳβ. ϑεὲς αὐτῶν] ρτρετηίττ. τοὺς 82, 93, τοβ. 
Οοπιρὶ. καὶ ἔϑηκαν)  αὐες το, 82, 93, 1ο8. Οοπιρί. ΟΘεογρ. 
ϑῖαν. ἐν οἴκῳ τ. ὑψηλ.] εν οἰκοις ὑψηλων 19. ἐν οἴκοῖς τῶν ὑψηλων 
82, 93, τοϑ. Οοπρὶ. Αππὶ. 1. Αγπὶ. ἘΔ, δῖαν. Οἶτγος. ἐν οἴκοις ἐπὶ 

87Τ 



, ἐποίησαν] , 44. ! 
ΧΙ. τὴν Αὔλαζερ 44, 64; 71, 74ν 92» τοῦ, 110, 120, 121» 123) 134, 

ΒΑΞΙΛΔΛΕΙΩΝ Δ. 

ΚῈ Φ. ΧΥ]" 

“ ἧς 3 ἐφ ΓΑΔ Ν 2 " κα; νῶι ΟΣ, τς : 
χϑηχὰν ἐν οἴχῳ τῶν ὑψηλῶν ὧν ἐποίησαν οἱ Σαμαρεῖται ἔϑγη ἔϑγη ἐν ταῖς σσόλεσιν αὐτῶν᾽ ἐν αἷρ 

χάτώχεν. Καὶ αἱ ἄνδρες Βαξυλῶνος ἐποίησαν τὴν Σωχχὼϑ Βενὶν, χαὶ οἱ ἄνδρες Χδϑ ἐποίησαν 30: 

τὴν ᾿Εργὲλ, χαὶ οἱ ἄνδοες Αἱμὰν ἐποίησαν τὴν ᾿Ασιμᾶϑ, Καὶ οἱ Εὐαῖοι ἐποίησαν τὴν ᾿Εδλαξὲρ 31. 

χαὶ τὴν Θαρϑὰκ, καὶ ὁ Σεπφαωραῖμ ἡνίκα χατέχαιον φὰς υἱὸς αὐτῶν ἐν πυρὶ ἐῷ ᾿Αδραμέλεχ᾽ 

χαὶ ᾿Ανημελὲχ ϑεοῖς Σεπφαεραΐμ. Καὶ ἦσαν φοθόμενοι τὸν Κύριον" (χαὶ κατῴκισαν τὰ βδε:. 31.. 

ΩΣ ὦ Ὁ βεοτυς Ὁ ». “ : ΄ 34 λ Ὁ, ἌΣ 

λύγματα αὐτῶν ἐν τοῖς οἴχοις τῶν ὑψηλῶν ἃ ἐποίησαν ἐν Σαμαρείᾳ, ἔσνος ἐνος ἐν πόλει ἐν ἣ 

χατώχεν ἐν αὐτῇ" καὶ ἦσαν φοξόμενοι «ὃν Κύριον" ἡχαὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς ἱερεῖς τῶν ὑψηλῶν, χαὶ. 

9 ρὸ . ἴω} ς Ῥῷ 

ἐποίησαν ἑαυτοῖς ἐν οἴχω τῶν ὑψήλων. Καὶ τὸν Κύριον ἐφοΐξδντο, χαὶ τοῖς ϑεοῖς αὐτῶν ἐλά.- 
-ο - , “ 8 ρ ὅ9ς Ἅ ’ ΕΝ 9 ΓΟ Ἕ!3 ρ ες Ὁ. 7 Η . 

τρευον χατα τὸ χριμῶ τῶν σγων, σεν ἀπώχισαν αὐτῆς ἐχείϑσεν. Ἑως τῆς ἡμερᾶς ταὕὑτης αὐτοὶ 

3 ᾽’ Ν Ν ΄’ 3 οι -  Ν ξϑ8 Ν ,, Ν , ἰφε Ν. ἌΝ ὃ Ζ΄ Ἵ 32. Ν 

εἐποίδν χᾶτα τὸ χριμᾶ αὐτῶν" αὑτὸ! Φοοδυνται, 3Δ, υτοιϊ. Τ9Ι8σι ἄθίτα τὸ Οἰχα!ωμαι!αὰ δύτων, χαὶϊ 

τῶν ϑψηλῶν Οεοτς. δἰδν. Μοίᾳ. οἱ Σαμαρεῖται] οἱ Σαμαριται 54. 

ἔϑγη ἴϑνη 2.1 α αἰϊετιιῖτ. ΠΠ| ΧΙ, 44, ς2, ςς, τό, 64) 715 745 92, τού, 

ττ, 130, 121, 134) 144, 168, 236, 242, 243. 244. 245, 546, 247. 
Αἰά. (αι. Νίς. δῖαν. Οἴτορ. βαρεῖ ἔϑνη υἱκ. ἴθ ἐβδαγαός. πηΐπογο ΑἸεχ. 

ἕκαςα ἴϑνη Δ΄Ιαι. 1. Ασα. Εά. ἕκαςα Οεογρ. ἕχαςον 8’αν. Μοίῃ. 

ἐν αἷς κατῴκεν] τ᾿ ἐν αὐταῖς 11, ΧΙ, 44) 5 5» 64, 745 82, 92, 93, τού, 

1Ο8, 119) 120, 121) 123) 1345) 144) 236, 242) 244) 324Κ) 446. (οπρὶ. 

(μι. Νίς. αἷς καΐωκαν ἐν αὐταῖς 158. εν αἷς αυτοι κατῷκδν ἐν αὖ- 

ταις 247. Αἰεκ. ἐν αἷς αὐτοὶ κατῴκεν Αττα. 1. Απῇ. Ἐ4. ἕν αἷς 

ἦσαν κατοικϑν]ες τορότερον 8]αν. ΟἸτΟς. 

ΧΧΧ. εείξ τοῖιπι ςοπηπΆ 2443ἷ{ Καὶ οἱ ἄνδρες} αὶ οἱ 74. κα καὶ 

93, τοϑ. Θεοῖς. ϑίαν. Οὗτος. Βαδυλῶνος} Συκχων Οοάεχ ὅγτ. 

Ραΐ, τὴν Σωκχῶϑ' Βινὶ9] τὴν Σεκχοϑ Βαινι 44. τὴν Σοκχων 

Βαινιαϑ' ςς. τὴν Σοχχωθ Βαινιϑ' 74) τού, 120, 1445) .242. (αἵ. ΝΙς. 

τὴν Σοχχωϑ Βανειϑα 93. τὴν Σοκχὼθ Βαινειῦ 119. τὴν ΣοΧΧΩΝ 

Βενιϑ' 121. τὴν Σοχχοϑ Βαινίϑει 1.8. τὴν Σοχχὼθϑ 24ς. τὴν Σοχ- 

χῶὼϑ Βανὼϑ ΟΟπηΡὶΪ. τὴν Συκχὼϑ' Βενιϑεὶ Αἰεκ. τὴν Σαχχὼϑ καὶ 

Βανὼϑ Ατπι. τ. Ατπη. Ἐὰ. Σοκχὸόϑ' καὶ Βεν! 9 8αν. Οἶτγορ. Βε- 

ν)9] Βαινειϑει 11. Βαινειϑὰα 82. Βανιϑα το8. Βαινι 124. Μαι- 

γε 246. καὶ Βενὶπ Θεογρ. καὶ οἱ ἄνδρες 291 α οἱ Οοπιρί. καὶ 

οἱ ἄνδρες “"---Ἐργὲλ] αὶ οἰιπὶ ἱπίειτπεὰ. 24ς. μαδεὲ 'ῃ ομαγδέξ, τηΐμοτε 

Αἰεχ. οἱ ἄνδρες Χὰϑ] οἶχεϑ (ἔς) 44. ανδρες Χωϑα 93», τοϑ. 
ΧἕΘῚ Χυε ΧΙ. Χωϑα το, 82. Οἰμαϑ 24ς. ἐποίησαν} Ῥγευλϊ. 

χᾶι 19, 108. κα 44. τὴν Ἐργὲλ] τὴν Νηριγελ ΧΙ, 44, ςς», 71) τοῦ, 

110, 120, 121») 123» 134) 144) 236, 242. 247. (αἴ. Νίς. τὴν Νὴ- 

ρειγεδ 19. τὴν Ἡριγελ 64, 243. τὴν Μηριγελ 74- τον Νιριγεδ 
8... Νηριγελ 92. τὸν Νηριγὲὰ (Άς) 93. τὸν Νηρειγεδ τοθ. τὴν 
Νεργελ Οοάεκ ὅγτ. Ραγϊΐ, ΑἸεκ. τὸν Νηρειγὲλ Οοπιρὶ. τὴν Γιγὲλ 
ΑΙά. Θους. ϑίαν. τὴν ᾿Ενγὲλ Ατγ). 1. τὴν ᾿Α»γὲλ Ατιῃ. Ἐά. καὶ 
οἱ ἄνδρες 3.1 α ανδρες 44. κ οἱ 93, 1ο8. Οοπρ!. Αἰμὼϑ)] Αἰϑαμ 
τοβ. Ἐμάᾶϑ' Ατηι. ι. ἅττ. Ἐἀ. 5ϊλν. Ἐμὼπ Θεοῦ.  ἐἑποίησαν 
υἷ1.1 44. τὴν ᾿Ασιμὼϑ] τὴν Σιμαϑ' ςς. τὴν Ασεναϑ 82. τὸ 
Νασιμαϑ' 92. τὴν Ασενναϑ 93. τὸν Ασεναϑ 1ο8. τὴν Ασημαν 
120. ΑἸά. τὴν Ασμωθ 121) 247. τὴν ᾿Ασιμὰ Οοιηρί. τὴν ᾿Ασι- 
μὼπ Οεογρ. 

ΧΧΧΙ. Καὶ οἱ Εναῖοι] λα οἱ χ46. καὶ Δίυαῖοι ἴγτε5 (ὐοάϊοες ϑογρὶϊ. 

Καὶ οἱ Εὐαῖοι--Θαρϑᾶκ} καὶ οἱ ἀνδρες Αγωνειμν ἐποιησαν τὴν Θαρϑακ 
και οἱ Βναιοι ἐποιησᾶν Τὴν Εδλεζερ 19. ἤς, πἰῆ καὶ νδρες Αἰγωνειμ, 

τοϑ. καὶ ανδρες Διωνειμ ἔἐπκοιησαν τὴν Θαρϑακ καὶ οι Εναιοι ἐποιῆσαν 

τὴν Ἐδλαϊζερ 82. ἔς, οἰπὴ Θαραος ργο Θαρϑακ εἰ Εδλαΐεξερ ρτο Εδ- 
λαΐζερ,. 93- Ευαϊο.} πιᾶη. τες. ἰηΐετυῖς ρ. νοϊυΐς Εδραιοι 242. 

τὴν Ἐδλαζὲρ] τὴν Αξααζερ ΠΙ. τὴν Αδλαεζερ 

216, 243) 2445) 247). ΑΙά. (αἴ. Νίς. Αγη). 1. αἰϊΐαυβ. Οεοτς. ϑῖαν. 
Μοίᾳ. τὴν Αδλεζερ ξζ. τὴν Αμλαζερ καιτην Λιίδξας Ὶ ς8. τὴν Αλ- 

λαζερ24ς. τὴν Εδλαξερ 226. τὴν Νιδχαξ Οοπιρ!. τὴν Ναδαα- 

ϑιαν. Οὔτορ. ρα) 
τὴν Θαρϑαλ 715) 745ν 929 1Ἰοῦ, 120) 134) 144) 243, 244. καὶ τὴν 

Θαρϑαν τς8. καὶ τὴν Θαρχαῶ 416. (8ϊ. Νίς. καὶ τὴν Θαχραϑ 
242. καὶ τὴν Βαρϑαχ 24ς. καὶ τὴν Θαρᾶχ ΑἸὰ. 8[αν. Οἴτορ. 
Ῥγϑετεῖῖ. καὶ τὴν Νεδὰς Αγαι. τ. Ατπι. Ἐά. καὶ τὴν Παρᾶχ, Οεοτρ. 
ὁ Σεπφασραΐϊμ) τὴν Σεπφαρεν 11. τὴν Σεφφαρεαιμ Π], ς6. Οοάεχ 
ϑγγ. ῬΑ. τὴν Σεπφαρβαιμ ΧΙ, 445 74) 92) τού, 120, 123) 134) 
144) 436, 242, “4ς. (τ. Νίο. οἱ Σεπφάβειμν 19, ξξγ 64, 82» 93. 

τὴν Σεπφάρβεμ 52,71. οἱ Σεμφαρειμι τοϑ. οἱ Σεφφαρειμ 119. τὴν 
Σεφαρπειμ 121. τὴν Σεπφαρδβαιων 1:8. ὁ Σεμφαριμ 243. τὴν Σεμ- 

φαριμ 244. ὁ Σεφφαρδεμα 246. ὁ Σεφαρεειμᾳ 247. οἱ Σεπφαρεὶμ 

μα) λα 24). 

Ἔ απ᾿ ἀρχῆς 93. τὰ κριμαΐα αὐτῶν 24ς. κα τὸ 246. 

᾿ἰφοβοῦντο τὸν Κύριον Ατηι. Εά, 

Οοπιρὶ. ὁ Σεπφερεῖμυ ΑἸά. οἱ Σεφφαρβαῖμ, ΑΙεχ. τὴν Σεππαρεὶμ, 
Απη. 1. Αὐτὰ. Ἑὰ. Σεππερὶμ Οεογρ. Σεπϑερὶμ, δῖαν, Οὔἶτορ. Σεπ- 

φαρεὶμ 5αν. Μοίᾳε ἡνίκα] α 19, 82, 93, 1ο8. (πρὶ. Βαδεῖ ἰπ- 

[εἴ ὕηροβ Αἰεχ. ἡνίκα κατέκ.} ὃ κατέκ. ΑΠῊ. 1. Ατπν. Ἑά, ἡνίκα, 

κατέκαιον ὅτο. αἀ ἔπ. σοη).} κα 24) 246. τὰς υἱὰς} τὰ τεχνὰ 82, 
τὰς υἱὲς αὖτ. ἐν πυρὶ] ἐν τυρι τὰ τεχνα αὐΐων 24ς. Οοπρρὶ. τῷ 
᾿Αδραμέλεχ!]) τῷ Ανδραμέεκ ΑΙά. Οεοῦρ. τῷ ̓ Ανδραμὲσκ ϑιαν. Οἴἶτον. 

τῷ ᾿Ανδραμελὲχ, 8αν. Μοίῃ. καὶ ᾿Ανημελὲχ!) λα 82, 93, ιοβ. 
Οοπιρ. ᾿Ανημελὲχ!}) Αμημελεχ, 1Π. Ανεμελεχ, 64. ΑἸά, μχᾳ- 
τηϊεῖ. τῷ 71. Αναμελεχ, 121, 247. δ(αν. ᾿Αμαμελὲχ Ατηι. τ. Αγ). 
Ἑά. ᾿Ανγμελὲχ, Θιοοῦρ. ϑεοῖς) 1. ϑέῳ 82, τιο8. (πρὶ. σέω 
(ἅς) 93. Σεπφαεραῖμ υἱι.] Σεφφαρεν 11. Σεφφαρεαιμ ςὅ. ΑἸεχ. 
Σεπφάρειμ, 82, 93, τοϑ. Σεφφαρξ αἷμ (ς) ττῳ. Σεφαρϑειμ τῶι, 
247. Σεπφαρδαίων 1.8. Σεπφαρεαμ 242. Ἐπφαρεεμ 243, 244. 

Σεπφαραίμ Οοπρὶ. δῖαν. Μοίᾳ. Σεφαρεαίμ ΑΙΔ. Σεπφαρπέμ, Ολῖ. 
Νῖς. Σεππαρὶμ Ατπν. 1, Αγπι. Ἑ4ά. Σεμππαρῴμ, Οςοτρ. Σεπφᾶρ, 
Ἐμεμλὶμ 85ιαν. Οἴτορ. 

ΧΧΧΙΙ. Καὶ ἦσαν φοξέμενοι τ"---καὶ ἧσαν φοξέμενοι 251  αἰζοτιμῖτ. 

οὐπὶ ἱπίεγηιεά. Οοπιρὶ. ὕα]ρ. καὶ κατῴκισαν] καὶ καϊωκησαν 242. 
τὼ βϑελύγμ. αὐτῶν} α αὐτῶν Θεογρ. τῶν ὑψηλῶν] ργαπιῖτι. ἐπὶ 
ΟΘεοτρ. 8ϊλν. ἔϑνος ἔϑνος} α αἰτετιτ. ΧΙ, ς2,1 ς8, 226, 242, 246, 247. 
Οδί. Νις. ργω πη. ἕκαςον Αγ. 1. Απῃ. Εά. ἔϑνος ἕκαςον ϑἷαν. ἐν 

τὸόλοι} α Ασπὶ. 1. Αγ. ἘΔ, ἐν ἢ κατῴκδν] ἐν 74. εν ἢ καὶ καΐοιχεν 
24ς. “ ἕχαςος αὐτῶν ϑῖαν. Οἶτορ. ἐν αὐτῇ] Ατηι. τ. Αστὰ. Ἐὰ. 
Θέεοτς. δῖαν. καὶ ἐποίησαν τ"---τῶν ὑψηλῶν υἱς.] και ἐποιησαν εαὐῇοις 
ἐερεις τῶν υψηλων, καὶ ἐποιῆσαν εν οἴκῳ ἐέρεις τῶν υψηλων 246.ὙὉ καὶ 
ἐποίησαν ἑαυ]οῖς 15] καὶ ἐποιησαν εαὐΐων τ9. καὶ ἐποιει εαὐῇοις (ῆς ἰηΐτα) 

44. και ἐποιῆσαν εἶ αὐΐων 93, το8. (Φοπηρ!. καὶ ἐποιησαν εν ἄντοις 

τῖρ. ϑιαν. Οἰἶτορ. ἱερεῖς} ργαιπιῖτ, οἱ το6. ἑερέω δῖαν. Οἴτοξ. 
τῶν ὑψηλῶν 29} -Ε απὸ μέρους τ9, 82, 93. (πρὶ. κα 1τοβ. ἐν τοῖς 
ὑψηλοῖς Θεοτς. 5'αν. καὶ ἐποίησαν 2“. δὴ ἔῃ. οοπι.} α 24ς, 247. 
Αστω. 1. Ασῃ. ΕἘὰ. καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς 4] α τού, 1το8. ἦν οἷ- 

χῳ] ἐν οἰκοις 64. εν τοῖς οἴκοις 82, 93. 1ο8. (οπιρῖ. οἴκους Οεοτν. 
ἐν οἴκῳ τῶν ὑψηλῶν] ἐν οἴκοις ὑψηλοῖς 5[αν. Οἴτορ. 
ΧΧΧΙΠ. Καὶ τὸν Κύριον] κα και 11, ΧΙν, το, ςό, 64, 74, 82, 92, 

τού, 198, 119») 120, 1235) 1347 144) 158, 2106, 242, 246, 247. (ομρ].. 

ΑΙεχ. (δῖ. Νῖς. τὸν Θεὸν ςς. τὸν Κυριον αὐων 93. τὸν Κύριον--- 
ἐλάτρευον] ἔμειναν ποιᾶντες τὸν νόμον τὰ Θεξ, καὶ προσκυνδίϊες τὰ αὖ- 
τῶν εἴδωλα Ῥτοςορ. ἰπ (αι. Νίο. τὸν Κύριον ἔφοδξντο] ἧσαν φοξε- 
μένοι τὸν Κυριον.24ς. Ἐφοθδντο] ργαπηί. αὐτοι 19, 82, τοΒ. (οι. 
καὶ τοῖς ϑεοῖς αὐτῶν] καὶ τοῖς ϑεοῖς δὲ αὐτῶν ὙΠεοάογει. 1]. οἷ. καὶ 
τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν ΘεοΥρ. 8ϊν. ΜοίΏ. τοῖς ϑεοῖς αὐτῶν] τοις εἰδω- 

λοις 64. ΑΙά, δῖαν. Οἶτοσ. τοις ϑέοις αὐοις 226.Ὺὸὁὀ ὅϑεν ὠπῴκισαν 
αὐτὲς] ὃς Θεὸς ὠπέῤῥιψεν Αππη. τ. Ατηι. Βά. ἃ ἐξέδαλον 81αν, Οἴτορ. 
᾿ἀπωκισαν] αἀπωκεισεν 11. απωκῆσε 82, 244. αἀπωχισὲν 121) 247. 

Οὐοπιρὶ. Ὑπεοαοτεῖ. ἰ. οἷ. απωχησαν 242. 

ἀοτεῖ. 1. οἴ, α Οδογρ. δῖαν. Μοίᾳ. 

ΧΧΧΙΝ. ἝὭως τ. ἡμέρ. ταύτης] ργωταῖμ. καὶ Ατπι. τ. Ασιῃ. Εά. 

αὐτοὶ ἐποίαν} βτως ἐποιᾶν το, 82, 93) 1το8. Οοιηρὶ. 

ἔχεῖϑεν] ἐντεῦθεν ΤΉεο- 

κατῶὼ τὸ κρί- 
τὸ κρίμα αὐτῶν] “ το ἀπ᾿ ἀρχῆς 19, 85, τοδ. Οογηρ!. 

2..." 

αὐτοὶ φο- 
ξδνται] οἱ τῦρωτοι αὐΐων εκ ἥσων φοξαμενοι τον Κνριον τ9, 82, 93» 108. 
οὐκ ἦσαν φοξέμενοι τὸν Κύριον (οπιρί. Θεοτς. δαν. α πη, τ. καὶ 

καὶ αὐτοὶ τοοιξσι] καὶ εκ ἐποιησᾶν 

19, 82, 93» 1οΒ. Οομηρὶ. Θεογρ. δῖαν. καὶ ἐποίεν Ατη]. ΕΔ, κατὰ 
τὼ δικαιώμιαϊα αὐτῶν] α αὐΐων το, τοϑ. ΟοπηρΙ. τα δικαιωματα 82, 
93. καΐα τὸ δικαίωμα αὐτῶν “36. κα κατὰ Οῖ. Νῖς. 
τὴν κρίσ. αὐτ.} καὶ τὰ κριμαΐὰ 19, 93» 108. ΟΟπηρ. 

.Ὶ Ν 
Χαὶ κατὰ 

Ἁ λο 

χαι Χχατᾷὰ 2 

33: 
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κεφ. ΧΙ." 
Ὁ ΝΟ Ν ζ΄ »,᾿'᾿  - πο ααφοι. τὴν χρίσιν αὐφῶν, χαὶ χοφᾷ γὸν γόμον, 

38" 

δ χυνησέϊαι 93- 

3 ᾿ς ἢ 3 ρο 

,ἐγετείλατο αὕτοις, 

. ποιεῖν, φυλάσσεσθε πάσας τὰς ἡμέροις, 
ἣν διέϑετο μεϑ᾽ ὑμῶν ἐχ ἐπκιλήσεσθε: 

υἱοῖς ᾿Ιαχὼξ ἃ ἔϑηχε τὸ ὄνομα αὐτῇ Ἰσραήλ. 

9 Ζ 1 3 4 ’΄ ») ΕΖ Αἰγύπῖα ἐν ἰσχύϊ βεγάλῃ χαὶ ἐν βραχίονι 
“ ; ’ αὐτῷ. ϑύσετε. Τὰ διχαιώματα χαὶ τὰ χρίμ 

χαὶ 
ε "ὦ 

Θεὸν ὑμῶν φοξηϑήσεσϑε, καὶ αὐτὴς ἐξελε 
ΙΝ ἰδ ρ ἀχάσεσθε ἐπὶ τῷ χρίματι αὐτῶν, 

ΝιςὃΌὃ ΝπΝ, » ᾿ αὶ χατοὶ τὴν. ἐντολὴν, ἣν ἐνετείλατο 

7 

΄ λέγων, Οὐ φοδηϑήσεσϑε ϑεὸρ ἑτέρους, χαὶ 
. λατρεύσετε αὐτοῖς, καὶ οὐ ϑυσιάσετε. αὐτοῖς... Ὅτι 

ΒΑ ΣΙΑΔΑΕΙΩΝ Δ. 

Κύριος τοϊς 
Κύριος μετ᾽ αὐτῶν διαϑήχην, χαὶ 
οὐ πσροσχυνήσετε αὐτοῖς, χαὶ οὐ 

Καὶ. διέϑεγο 

ἄλλ᾽ ἢ τῷ Κυρίῳ ὃς ἀνήγαγεν ἡμᾶς ἐχ γῆς 
ἐ " 8» 

ρο ὑψηλῷ, αὐτὸν φοξηϑήσεσϑε, χαὶ αὐτῷ προσχυνήσετε, 
7 νιν» ΄ Ν ΝΟΣ Ν Δ» ς-ρ. διῶ ΧΩΙ τὸν γόμον καὶ τὰς ἐντολὰς, ἃς ἔγραψεν ὑμῖν 

Ν 3 7 
; ΄ χαὶ οὐ φοξηϑήσεσϑε ϑεὲς ἑτέρους. Καὶ τὴν διαϑήχην 

2 4 ς 
"Αὴ οὐ φοξηϑήσεσϑε ϑεὲς ἑτέρους" ᾿Αλλ᾽ ἢ τὸν Κύριον 

ρὸ ξ ἰδ ρ ρα ΣΝ τοὶ ὑμᾶς ἐκ “σάντων τῶν ἐχϑρῶν ὑμῶν. Καὶ οὐχ ΝΥ Ἄν ", 
“ 5 ἄὐτοῖ “οιδσι. Καὶ ἦσαν τὰ ἔϑγη ταῦτα φοξέμενοι τὸν Κύ- ; ς ρο 9 "Ὁ Ψ 

ρω »“ ρϑ 
βίον, χαὶ τοῖς γλυπ]οῖς αὐτῶν ἦσαν δαλεύοντες" χαΐ γε οἱ υἱοὶ χαὶ υἱοὶ τῶν υἱῶν αὐτῶν, χαϑὰ 9 ’΄ ξ ξ΄ δ. 9.ε ᾿ ἰὼ [ν ρὸ , ἐποίησαν οἱ “'ατέρες αὐτῶν, πποιᾶσιν ἕως τῆξ ἡμέρας ταὕτης. 

τ τ τὰ » ἿΝ Ἂς - , ΚΑῚ ἐγένετο ἐν ἔτει τρίτῳ τῷ ᾿Ωσηὲ υἱῷ Ἠλὰ βασιλεῖ 

-τ-ἰντολὴν) καὶ τας ἐντολας καΐα τον νόμον τ, 82, 03) 1οΒ, ἢς, πῆ 
καὶ κα]ὰ, Οοπνρὶ. καὶ κα] τ. ἐντολ.] α καῖα 4,(.ἁ ἣν ἐνετείλ. 
Κύριος ὃν ἐνετειλ. Κυριος 19, 82, 93,) 198. λ Κύριος ϑίλν. Οἤτορ. 
τοῖς υἱοῖς Ἰαχὼδ] Βαδεῖ τοῖς ἱπ εἴαγ. τηΐα. ΑἸδχ. Σ ἔϑηκχε] ᾧ ἐπε- 
ϑηχε 123. ὃς εϑηκε 24). ἃ ἔϑηκε τὸ ὄνομα αὐτῷ} ᾧ εἐπεϑηκαν: 
ονομῶ 19. ᾧ εἐπεϑηκε ονομα 84, 93, τοβ. Οϑιορὶ. ὃ εϑετο τὸ ὀνομα 
ἄντω 24ς. Θεοῦ. ᾧ ἔϑηκε τὸ ὄνομα Αἴτα. 1. Ασα. Εά, ἕ (ωὐῥὺ, καὶ 
ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτῷ ϑ8ῖαν. 
.ΧΧΧΝΨΝ. μετ αὐτῶν] μαδοῖ ἴῃ οἰιαγαδξ, πηΐποτς ΑἸοχ. α Ἄγχηι. 1. 
Ἀγ. Εὰά. ϑεὲς ἑτέρους] ϑεοις ἑτέροις τοῦ. καὶ καὶ ταροσχυν. αὐτ.} 
καὶ μὴ τοροσκυνήσητε αὐτοῖς Ατιη. τ. Αγην. Ἐά. Οεοῦρ. τωροσχυνή- 
σετε] τροσκυνησεται 24ς. αὐτοῖς 45} αὐῇες 24... καὶ οὐ λας 
τρεύσετε αὐτοῖς} ,, 852, 24:,) 546. λατρεύσετε] ϑυσιασατε τ ς8. 
καὶ οὐ νσιώσετε αὐτοῖς} αὶ 74») τι.ς8. ϑυσιάσετε] ϑύυσετε 82, 93; 
:οβ, (εχ ὅγγ. Ῥατξ. Οοπιρ}. ϑυσίασεται (ἔς ἱπΉ4) “4ς. ϑυμιά- 
αετε ΑἸδκ. ᾿ Ὁ 
ΧΧΧΥῚ. Ὅτι ἀλλ᾽ ἢ] α οτὶ 44) 71. Οοάεχ ϑγγ. Ῥατίῇ " ἀλλὰ 

Ἄττῃ. ᾿. Ασπι. 4. ἀλλὰ μόνον Οεογρ. 81αν. Μοίῃ. τῷ Κυρίῳ] 
Κυριω τῶ Θεὼ ἡμῶν 19, τοϑ, τῳ Θεῳ ὑμῶν 82,93. τῶ Θεὼ 1:8. 
κα τῷ Οοηρ!. -Ἐ Θεῷ Ατπη. 1. ἄτα. Εά. ὃς ἀνήγαγεν] τω ἀγα- 
γοντι 19, 82, ( οπιρὶ. τῷ ἀναγαγοντι 93. ἀναγαγοῖ, το8. ὃς ἐξή- 
γάγεν ΑΥπν. τ. Αγηι. Ἐ4, διιν. ἡμᾶς] υμας τς, ὦ 34. Οοπιρὶ. 
“ο, Νυϊρ. ἐκ γῆς ΑὐγύπἼου] ἔκ γῆς Αἰγυπῆίων Ατττ. τ. Ατπῦ 
ΕΔ. ἐν ἰσχύϊ] ἐν ἰσχυει 24ς. καὶ ἐν βραχίονι] α εν 42. φοξηι. 
ϑησεσϑε)} φοδηϑησεσϑαι Ζ4ς. καὶ αὐτῷ] -- μόνῳ 122. καὶ αὖ- 

Ἁ τῷ τεροσκυν. δίς. 84 ἥπ. σοπ,.} καὶ αὐτὼ ϑυσιασεται 54 ς. καὶ τροσ- 
͵ "Ὁ . ,»,. “Ὁ , “ ' κυνήσετε αὐτῷ, καὶ αὐτῷ ϑυμιάσετε ΑἸεχ. προσκυνήσετε] ὥροσ 

αὐτῷ ϑύσετε] καὶ αὐτῳ ϑυσιασέϊε ΧΙ, ς6, 64, τοό, σπὰσ πβν- 

᾿ ΝΑῚ 19, 123; 144, 216,243, 246. ΑἸᾳ, (δι. ΝΊς. και ϑυσιασέϊε 44. αυ- 
- ἝΦ" υσιάσετε ςζ, 120. καὶ αὐτῷ ϑυσιασαῖἾε γι, (134. οοττ. ϑυ- 

σιάσετε.}) 1.8, κα 74. Ργρδγηκῖ. καὶ 82, τοϑ, 242. (οιρ Ατγπηι. 1. 
Ἅπη. ἘΔ. Οεονρ. δ[αν. καὶ αὐΐῳ ϑυσεται 93. καὶ αὐτῳ ϑυσατε 
247. “4 ἐδ ἱνενποίαίς Ψυὶρς. ες : 

ΧΣΧΥΙΙ. Τὰ δικαιώμαῖα) και- τα δικαιωμαΐα ἀντε ΧῚ, ξς, τό, Γ΄ ; - όᾳ, 71) 74) 82.) 92, 93) τού, 198, 1109, 120, 134) 1445 158, 436, 242, 
τῆν 

ν.--- 

δ} ,81αν. καὶ τὸς νόμες Αττὴ. τ. Αση. Ἑά. 

2439) ο4ς. (πρὶ. ΑΙά. (δῖ. Νς. δῖαν. ἢς, πὶ καὶ κατὰ, Οεοτς. 
ΠΑΡ και 445 τ23. Αἰδκ. Αγπι. σ. ἄστη. ἘΔ. -Ἐ αὐ 244, χ46, 247. 
καὶ τὼ κρίμιαῖα] Ἔ αὐτῷ ΧΙ, ςς, 56, 64, 71, 74) 92, τού, 110) 120, 
1347 144) τῖ8, 216, 242, 243, 244,.24ς. ΑἸά, (ας, Νίς. ϑῖδν. α τὰ 

44. λ 346. καὶ κατὼ τὰ κρίμ. αὐτῷ, Οοοτρ. καὶ τὸν--ἐντολὰς] 
χας τὰς εὐολας και τὸν νομιον 10, 82, 93, τοϑ. ΟοΙηρί. καὶ κατὰ τὸν 
νόμον αὐτῷ καὶ τὴν ἐντολὴν ΘὀοῦΡ. καὶ τὸν νόμον] {- αὐῇα 64. ΑἸά. 

καὶ τὰς ἐντολὰς] -[- αὐΐα 
γπγῶ4άς. ἃς ἔγράψεν ὑμῖν] ὃν ἐγραψεν ὑμῖν το, 82, 93. Οοπρὶ. 
ὃν ἐγραψεν ἡμῖν τοΒ. ἣν ἔγραψεν ὑμῖν εοῖρ. ποιεῖν, φυλάσσεσϑε] 

, Φυλασσεσϑε τοιεῖιν ΧΙ, τό, 64, 71, 745) 92) 1ού, 120, 134) 144. 1ς8, τῳ Ὁ Ὁ 

τος 4306, 242, 243) 244. 247. ΑΙά. ΑἸεχ. Οαῖ. Νῖς. Αση). 1. σι. Ἑά. 

Ὅροιν. φυλασσεσϑαι τοιεῖν ς ξ) το, 24ςζ. φυλαξασϑὲε ποιεῖν 82. 

φυλάξασϑαι (8.0) ποιεῖν 923. φυλαξεσϑε τοιειν τοβ, Οοιηρί. φυ- 
λασσετε ποιειν 246. φυλάσσεσθαι ποιεῖν αὐτὸ 8ϊαν. Οἴἶτορ. φυ- 
λάσσεσϑε] -[- ποιεῖν 2. πάσας τὰς ἡμέρας} Αττῆ. τ. Ἅπη. ἘΔ. 
ἐν ἡμέραις Θεοτς. ἐν πάσαις ταῖς ἡμέραις ϑῖλν. καὶ οὐ φοξηϑύ- 

Ἰσραὴλ ἐξασίλευσεν ζεχίας υἱὸς 

σεσϑε---ἐπιλήσεσθε ἴῃ σοπγ. [64.] αὶ σΠΠΊ ἱπιογπηθά. 244. καὶ οὗ 
Φοδηϑ. ϑεὲς ἑτέρους , ὅ5[αν. Θἴτορ. πΣ 
ΟΧΧΧΨΊΙΙ, Ἰϑεῖξ σοπηπιὰ ἱπιθρτ, 71, 74, 18, 445, 242. Καὶ 
τὴν διαϑήκην] καὶ τῆς διαϑηκῆς 121. ἣν διέϑετο] ἧς διεϑετο τὰ 4. 
ἣν ἔϑετο (ΟΠΊΡΪ. οὐκ ἐπιλήσεσϑε] οὐκ ἐπιλησϑησεσϑε ξς, ςό, 64. 
ΑΙΠ. ἐκ ἐπιλησϑθήσεσθαι (Π.) 24... ϑεὲς ἑτέρους} καὶ ἐτερους ΧΙ, 
ϑεὲς ἀλλοτρίους 851αν. Οῆτορ. λ 
ΧΧΧΙΧ. ᾿Αλλ᾽ ἢ] ῥγαπηῖτε, οτι το, ςς, 56, 64, γ4, 82, 92,93, τοῦ, 
119, 180, τῶι, 143, 1345) 144, 18, 236, 245, 243, α44, δῆς, α46, 247. (οπιρί. ΑἸά. Ο8ε. Νίς. ῥγβεπηϊεῖ. ἰάετῃ ἰηΐεγ ὕποὸς ΑἸέχ. ὠλχὲ 
Αγπ. τ. Ἄσγηι Ἐά4. ὠλλα μόνον Θεοτς. ϑ8ίαν. τὸν Κύριον] αὶ τοῦ 
19, 82, τού, τ:οϑ, 123, 210, 242, 247. ΟὐΔ,ΡΙ. (ας. Νίς. τὸν Κύριον 
Θεὸν] Κύριον τὸν ὁν (ῆς : (»}1808 οπῃ! 8) 95. Θεὸν ὑμῶν] ρτοτηϊε: 
καὶ 74. ῬγδτηΪ τ, τὸν 82, τού, τοϑ, 123, ἃ 36,242, 447. Οομορὶ. δῖ, 
Νῖς. κα Θεὸν 246. φοξηϑήσεσϑε] Ρτγοθπηῖτ, αὐῇον 82, 93, τοϑ. 
Οοπηρὶ. κα 236, 242. : 
ἐκ πάντων] εκ χεῖρος το αύϊων 19, 82, 93, 1τοϑ, (οάεχ ϑυγ, Ῥαγ, 
Οοπιρί. α τρανίων 247. «ἰε πιαπμ οπιπίηπι ΨΪρ. ἘΣ ΈΟ πε : 

ΧΙ, Καὶ οὐκ ὅχο. δὰ ἢπ. οοη1.] καὶ οὐκ ἡκεσαν αλλ᾽ ἢ εν τοις δι- 
καιωμασιν αὐΐων τοῖς πρώτοις αὐτοὶ ἐποιδν 10, 82, 93, 1το8, (οτηρϊ. 
Καὶ οὐκ ἀκάσεσϑε] καὶ οὐκ ἤχεσαν τῶτο δῖαν. {|| ψενο ποπ σε άϊ- 
ἐγππῦ υΐϊς. ἐπὶ τῷ χρίματι] ἐτὶ τῷ κριματι 1], τό, τς8, ἐν τῳ 
κρίματι 123. ὅτι (Π6) τῳ χριμαῖν “46. κριμάτων ΑΥΠΊ. τ, ΑΤη,. 
Ἑά. περὶ κρίμαῖϊος Θεος. ἐπὶ τῷ κρίματι δες. δὰ ἔπ. ςοπι. καὶ 
ἐπορεύϑησαν ἐν τῇ ἀνομίᾳ τῇ τρώτῃ 8[αν. Οἴτορ. ἀλλα κατὰ ἔϑη 
αὐτῶν τρῶτα ἐποίησαν ϑίαν. Μοίη. 4“ὦ 7μχία εοπ μοίπξίπεηα βίαηι 
τ βίπαπι βεγρειγαδαπί. Μαϊρ. αὐτῶν] αὐτῷ (Πς) 242. 
ἃ αντοι ςς, 64. ΑΙά4. οσα αὐῇοι 1; 

“σοιξσι) ποιήσασι ΑΥπι. τ. Ατ. Ἑά. 
ΧΙῚ. τὰ ἔϑνη ταῦτα] α 24ς.. φοθδέμενοι] φοδεμενα ἰού, 134, 

247. (δῖ. Νίοσ. τὸν Κύριον} τὸν Θεὸν τοᾶ. ἦσαν δαλεύοντες εδα- 
λεῦον 19, 82, 93) 1ο8. (οπιρί. καί γε--ουϊῶν αὐτῶν] καὶ υἱοὶ αὐτῶν 
καὶ υἱῶν υἱοὶ Ατῆι. τ. Απη. Εά. ὡς υἱοὶ αὐτῶν, καὶ υἱοὶ υἱῶν αὐτῶν 

3.»ϑ Ὰ 
ὃ αὐτοὶ] 

Ψ 
ὦ ἄντοι τού, 144. 242, 244. 

ε« ᾿Ὶ «»" 38 “ὁ Λ ἔλ οἱ νῬ “ [4 4 εκ δοῦρ. ὡς καὶ νιοι αὐτῶν, καὶ υἱοῖ υἱῶν αὐτῶν 511γν., καί γε οι νιοὶ 
καὶ υἱο}} καὶ γε νιοι καὶ γενιοι ΧΙ, ςς, 74) ττῷν, 134.) 144, 148, 243. 
ΑἸ4. καὶ γε νιοι καὶ οἱ υιοι Ξ6. καὶ γε οἷ νιοι καὶ γε οἱ νιοι 64, 123. 
καὶ οἱ νιοι καὶ γε οἱ υἱοι 71. καὶ γέ νιοι τού, 121, 242. καὶ γὲ οἱ υιοι 
24ς. οἱ υἱοὶ καὶ υἱοὶ] α 44. οἱ υἱοι αὐὔων καὶ νιοι 82, 93, τοβ. 
λ οἱ “46. οἱ υἱοὶ αὐτῶν καὶ οἱ υἱοὶ (οπηρ]. μαθεὶ καὶ υἱοὶ ἰπ οδαταξξ, 
πλΐποτα Αἰεχ. οἱ υἱοὶ καί γε υἱοὶ (αι. Νίς. καϑὰ ἐποίησαν] καϑως 
ἐποιῆσαν 82, 93, 1ο8, (ὐοπιρ!. καϑα τοιδσιν 158. ποιξσιν} ρτα:- 
πλϊτς. αὐτο, 10, 82, 93. (οΠΊρΡ]. α 44. Ργβεπηϊῖ. στως ὅ4, 123. ΑἸά,. 
Οέεογρ. δῖαν. ῥγαπημῖεῖ, ἰάδη (Ὁ χς Οοάεχ 5γγ. Ῥά, ἕως τῆς ἡμέ- 
ρᾶς ταύτης] λα εῶς 19. Ρτατηϊε, καὶ Οεογρ. 8[δν. 

1. ἐν ἔτει τρίτῳ] ἐν ἐτὴ τεμπῆω 245. τρίτῳ] πεμπῖῳ 71. τω 
τρίτω 7γ4. τῷ Ὡσηὲ] τῷ ςξ, 74) τού, τ109, 123, 134, 144) 18, 
236, 245, 246, 247. (ὐαϊ. Νίο. τὰ Ὥσηε 82,93. Οὐοπηρὶ, Ὥσιε 24ς. 

Ὦσειξ ΑΙ4. Βαθεῖ ἴπ ομαγαῖξ, πὐΐποτε Αἰεχ. τῷ ᾿Ωσεὶ Ατηι. 1. Ατη). 
ΕΔ. τὸ Ὀσιὰ Οεοτρ. τῇ Ἰοσὶ 81αν. Οἴἶορ. τῷ ᾿Ωσιξ 5[αν. Μοίᾳ. 
τῷ ̓ Ωσηξ--βασιλεῖ ] ὥσηε βασιλεως 44. υἱῷ Ἠλὰ] υις Ηλα 85, 
935} 1ο8. Οοιηρί. Ασπι. τ. Αστῃ. Ἑά. δῖαν, υἱξ. Ἰλὰ Θεοῖς. βα- 

καὶ αὐτὸς δίς. τὰ π. ςοῃ).] κα 236, 242. 
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ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ. 

Αχαζ βασιλέως ᾿1Ιόδα. 
ΚΕΦ, ΧΥΠῚ, 

"“" 9 ρ ΄ 9 

Υἱὸς εἴχοσι χαὶ πέντε ἐτῶν ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν, χαὶ εἴχοσι. χαὶ. 2. 
3 ἣν » “᾿΄. -ς Ξ »»» ᾿" , Σ 

ἐγνέα ἔτη ἐξασίλευσεν ἐν Ἱερεσαλὴμ, χαὶ ὀνομὰα τῇ μήτρι αὐτ Αξου ϑυγάτηρ Ζαχαρία. Καὶ 5. 
" 9 9 ρῸ γ 3 ΖΤ ς ς 3 Ἀὸ εἰὰ Ν 

ἐποίησε τὸ εὐθὲς ἐν ὀφθαλμοῖς Κυρίου χατὰ πάντα ὅσα ἐποίησε Δαυὶδ ὁ ππατὴρ αὐτ. Αὐτὸς 4. 
ἥ ἕ 7 . Ψ ΝΜ ἘΞ 

ἐξῆρε τὰ ὑψηλὰ, καὶ συνέτριψε τὰς ςήλας, καὶ ἐξωλόϑρευσε τὰ ἄλση, καὶ τὸν ὄφιν τὸν χαλχᾶν 
ρϑ 6 [ω ων ΝΜ 3 Ν ἰδὲ ρ 

ὃν ἐποίησε Μωυσῆς, ὅτι ἕως τῶν ἡμερῶν ἐχείνων ἦσαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ ϑυμιώντες αὐτῷ" χαὶ ἐχά-. 
2 ΔΝ 2 9 2 ὁ. 9 ν" Δ) "ς 3 5Ξ." 3 9 79 Ὡ 9 μρὸ 

λεσεν αὐτὸν Νεεσϑάν. Ἔν Κυρίῳ Θεῷ Ἰσραὴλ ἤλπισε, χαὶ μετ ἀὐτοὸν 8ὃχ ἐγενήθη ὁμοιος αὐτῷ 
ρω 3 ρ6 ’΄ 39 "» ΝΜ 3 ΄ ἴω] 

ἐν βασιλεῦσιν ᾿Ιάδα, χαὶ ἐν τοῖς γενομένοις ἔμπροσθεν αὖτ, Καὶ ἐχολλήϑη τῷ Κυρίῳ, ἐκ 
ρὋ Ἦ » ΕῚ . ΟΦ 9 Ζ. φρο ς ΄ 

ἀπέςη ὕπισϑεν αὐτῷ, καὶ ἐφύλαξε τὰς ἐντολὰς αὐτὰ ὁσας ἐνετείλατο Μωυση. Καὶ ἦν Κύριος 7 
ω“ μ᾿ “ ν 2 3 »" ΡΣ . 

μετ᾽ αὐτῶ, καὶ ἐν πᾶσιν οἷς ἐποίει συνῆχε' καὶ ἠθέτησεν ἐν τῷ βασιλεῖ ᾿Ασσυρίων, χαὶ οὐκ ἐδᾷ- 
» τὸ . ΄ Ω ν»7ὦκῷ', εν, 2. 

λευσεν αὐτῷ Αὐτὸς ἐπάταξε τὲς ἀλλοφύλους ἕως Γάζης, καὶ ἕως ὁρίου αὐτῆς ἀπὸ πύργε φυ- 
νο ρ Ν δ “,»»}Ἤ) ρ ’ὔ ρ,Σ Η 

λασσόντων χαὶ ἕως πσόλεως ὀχυρᾶς. . Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἔτει τῷ τετάρτῳ βασιλεῖ ᾿Εζεχίᾳ, αὐ- 
Ω " "»" ᾿Ἷ- ρ 3 Ἁ, 5 52, 

τὸς ἐνιαυτὸς ὁ ἕξδομος τῷ Ωσηὲ υἱῷ Ἤλὰ βασιλεῖ ᾿Ισραὴλ, ἀνέξη Σαλαμανασσὰρ βασιλεὺς 
9 ’ Ξι.ΙΝ ’ 3 ’ 2 3 53. ΧΑ Κ Ν, γ᾽ 953. Ν 3 Ν. 7 ρὋ 

Ασσυρίων ἐπι Σαμάρειαν, χα! ἐπολίόρχεί ἐπ αὐτὴν, αι χατελᾶάθετο αὐτὴν ἀπὸ τελοῦυς τρίων 

Ἶ σιλεῖ Ἰσραὴλ] βασιλέως Ισραηλ τ9, 85, 93, τοϑ. Οοπιρί. Αἰτῃ. τ. 
Απῇ. Εά. Θεουν. δίαν. Ἐφζικίας) Ἐζεχία Αται. τ. Ασπι. Ἐά. 
Οεοτρ. δῖαν. "Αχαξ) Αχαῦ ΧΙ. 

11. Υἱὸς εἴκοσι] ργαεπηίτε. καὶ Αγσπι. τ. εἴκοσι καὶ πέντε] α και 44. 
Ατηι. Εἀ. δῖαν, κϑ'. πιᾶγρ. δὸ αἱ. πν. τού. κί. καὶ ζ΄. Αὐτῃ. 1. ἐτῶν) 

« ἦν ΧΙ, 64, 719 74ν 92, τοῦ, 119.) 123» 134» 1ς8, 236. (πρὶ. ΑΙά,. 

Αἴεχ, Ὧι. Νίς. σι. 1. Απη. Εά. Θεοῦ. δδν. - ἦν Εζεκιας 10, 
ςς, 6, 82, τοϑ, 24ς, 246. -Ἑ ἥν Εζεκιας βασιλεὺς 93. ἐν τῷ 
βασιλ. αὐτὸν] ὅτε ἤρξαῖο βασιλεύειν Οεοτρ. δ84ν. εωσι τέρπαγε σερῦ: 
αν. βασιλεύειν] βασιλευσαι 74. εἴκοσι καὶ ἐννέα] κα και 
44. διδεῖ καὶ ἴῃ οἰιαταέϊ. πηίποτε Αἰεχ. καὶ ὄνομα] καὶ ἦν ὄνομα 
Θεοῦ. ὄνομα ἦν δῖαν. Οἶτορ. ὄνομα δὲ ϑϊαν. Μοίᾳ. τῇ μητρὶ 
αὐτῷ] τῆς μητρος αὐῇξ το, 82, 93. 1ο8. Οοτπηρὶ. Οεογς. ϑίαν. "Δξ}] 

Αξεϑα᾿ ΧῚ, 445 52, 64. 74, 92, τούς 110, 120, 123) 134) 144, 236, 
242. ΑἸά. (δι. Νὶς, δίαν. Αδεϑ 82, 93ν 108, 243) 244, τ). 1. 
Ατ. Ἐά. Αξια 121, 247. Αδεϑει ις8. Αξοϑ Οοάεχ ὅγγ. Ῥαγι, 

ταδΥρ. ᾽ΑδΙ Οοπρὶ. ᾿Αξύπα σεοσσ.0 Ζαχαρίου] Ζαχχαιον 11]. 

Αζαριου γι. τῇ Ζαχαρία Οεοτς. ᾿ | 

11. Καὶ ἐποίησε] - Εζεκιας 19. καὶ ὅτος ἐποίησε δῖαν. ΟΙἶτοξ. 
τὸ εὐθὲς}  Εξεχιας 82, 93, τοϑ. Οοπιρὶ. τὸ δίκαιον Οεοτρ. τὸ 

ἄρερον δῖαν. Οὗτος. ἐν ὀφθαλμοῖς] ἐνώπιον 242. Αττῃ. 1. Ασῃ). Εα, 

ὅσα ἐποίησε) καϑὼς ἐποίησεν ϑῖλν. Οἶτορ. 
Ὁ ΙΝ, Αὐτὸς ἐξῆρε] ργαπιῖι, καὶ ΑΙά4, αὐτὸς καϑεῖλε Ογτῖ!!. ΑἸοχ. 

καὶ συνέτριψε---Μωυ- 
σῆς] εἰ εοπ πίππὶ! οαπία βηιμίαεῖγας εἰ αὐ{εϊά! ἱμεοι, εἰ τοπεαίαπὶ 381 

2επόμι ἐΐμι ἀγεώσι, φμέπι ζεῖ! Δογίε: ; Ἑδουμὰ. ΕΗδττη. τὰς ςἡ- 

λας] σασας τας φηλας ΧΙ, ςς, ςό, 74. 92, τού, 123, 1345) 144, 1ς8, 
230, 242, 243, 24ς. 246, 247. ΑἸά. (ΑἸεχ. οὐπὶ ττάσας ἰηῖες υπςο5.) 
(αι. Νῖς. Οεοσρ. δῖαν. τᾶάσας ςῆλας 1109. Ῥγρτηϊῖ. πασὰς 0 ἡ 
Οοάεχ ϑυγ. Ραΐ, καὶ ἐξωλόϑρευσε) α καὶ Θεοῦ. καὶ ἐξωλό- 
ϑρευσε---ὄφιν] καὶ τα ἀλση ἐξέκοψε καὶ συνέκοψεν Ἐζεκίας τον οφιν 19), 
82, 93, 1ο8. Οοπηρῖ. ἐξωλόθρευσε] εξωλεϑρευσε (οοττ. εἐζωλοϑρευσε 
ΠΊ. ΤΕ .} 144. εζολοϑρευσε 242. καὶ τὸν ὄφιν τὸν χαλκῶν] εἰ ἐρη- 
“τί (γρεπίεπι ἐποεπε ὅγγ. Βατ- ςΌτ. Μωνσῆς] Μωσης (ῆς ἰπ54) 

9357 108. ΑΪεχ. 

Οεογρ. ὅτι καὶ ἕως τῶν ἡμερῶν ἐκείνων δῖαν. ὅτι ἕως--ϑυμιῶντες 
αὐτῷ] ἐπὶ ΜΠ ἤγγαεῖ αὐ ἐϊκαῖ ἐενιρας (πεν βοαδαπε Ἑδουπά. εττη. οἱ 

υἱοὶ Ἶσρ.} α οἱ τς8ι.ι αὐτῷ] αὐον 74,342. ἐκάλεσεν αὐτὸν] ἐκα- 
λεσεν αὐας 111, 64, 71, 245.) 246. ΑἸά. ἑκαάλεσεν ἀυτῳ 44. εκαλε- 
σαν αὐον 93. (τού. ῥγΐπιο : οοτί. ἐκάλεσεν.) τοϑ, 123. (πρὶ. Νε- 
εσϑαν} Νεέσϑαλει 11. Ιεσϑαν το. Ἑεσϑαν 82, 93. ἔμπρτα δος νοςδῦ. 
εἰξ δὴ αἱ, τη. χανχόμα (ῇς : ἥης ἀυδῖο χαάλχωμα) τοό6ό. ἔσϑαν τοϑ.-᾿ 
Νέεσθϑαν ττο, τς 8, 243, 244, 24ς. ΑἸοχ, Νεεσϑμαν 436, 242. ΝΈεεσ- 
ϑαμ 247. (αι. Νίς. ἐχαλκός (ῆς : ἐοτίδπ ὁ χαλκός) ΟΘεοῖρ. Νε- 
εσαν 8ῖαν. Οἴἶτος. (5αν. Μοίᾳ. πιᾶγρ. χαωλκώς.) 

ν. Ἔν Κυρίῳ---ἤλπισε] Ηἰς ἱπ ονιῖμο ὅοο Π7γαεὶ ψεγανὲ! ἘΔ- 
ουπά. στη. Θεῷ ᾿Ισραὴλ] α Ισραηλ 246. ἤλπισε] ἡλπισεν 
Εζεκιας 82, 93) 1τοϑ8. εἐποιήσε 242. καὶ μετ᾽ αὖτ. οὐκ ἐγενήθη] 
ΟὐΧ ἐγένετο μετ᾽ αὐον το, 82, 93. (Οπρῖ. οὐκ ἐγένετο μετ᾽ αὐΐε τοϑ., 
ἐγενήθη] ἐγεννηθὴ 749γ0158. ὅμοιος αὐτῷ ] εἰ βηιϊδι; φμείζψκαπι Ἑδουηά. 

Ἡεται. ἐν βασιλεῦσιν] εν τοις βασιλευσιν 93, τοϑ. ΟΟμΡΙ. εν τω 
βασιλευεῖν τοό. εν πᾶσι βασιλευσιν 121, 247. ΑΙδοχ. Αγπι. 1. Απῃ. 
ἙἘά. καὶ ἐν τοῖς γενομένοις} κα ἔν ΑἸΪεχ. ἔμπροσθεν αὐτὰ} ἐμπροσ- 
Μὲν αὐΐων 236. ἐμπροσϑὲν ἀντω 24ς. 

ῳ εἴ 3 ’ὔ « ) “(Φ “ὍὋ ε .“Φ 2 , 

ὅτι ἕως---ἐχείνων] ὅτι ἐκεῖ ἕως τῶν ἡμερῶν ἐκείνων - 

-- 

᾿μανασσὰρ ΑἸά. 

ΨΙ. Καὶ ἐκολλήϑη] α καὶ Ατῃ. 1. Ατπι. Ἐά. Καὶ ἐκολλήϑη-- 

ὄπισϑεν αὐτὰ κα οὐπὴ ἰηϊεγπηο. 24 ς. οὐκ ὠπέςη] ῥγβιηῖι. καὶ 71. 
(οά. ϑγτ. Ῥαγ, ἐκ ἀπέςη ὄπισϑεν αὐτῷ] πές γέεεβηι αὐ ἰρ( ἙΔουπά. 

Ἡετγιι. εἰ πορ γερο 4 ὑοθιρ ἐς ἐγμε Αταν. τ. Αστη. Ἐ4, Νυΐ,. καὶ ἄχ. 
ἀπίςη ἐπ᾿ αὐτῷ 51ν. ὄπισϑεν αὐτῷ] ργϑιηϊε, ἀπὸ το, ςό, ό., 82, 
93, 108, 110») 121) 123) 247. ΟΟπηρὶ. ἐντολῶς αὐτῇ} κα αὐτου 44. 
ὅσας ἐνετείλατο] ἃς ἐνετειλαἶο 44) 7γ4.Ψ οσᾶ ἐνετειλαῖο Κυριος 84.. 

Ἔ Κύριος 93, τοΒ, τ21, 247. (άεχ ὅγγ. Ῥαδηΐ. τηᾶγρ. Οοαρὶ. Μων- 
σῇ] Μωσης 111. Μωυσης ΧΙ, 445 ςς, τό, 64, γ1, 74, 92, τού, 110, 
123, 134) 144) 1.8, 216, 242, 243, 244, 24ς, 246. ΑἸά. (δῖ. Νὶς. 

τῷ Μωσὴ σερι αὐτῇ 19) 1ο8. τῳ Μωσὴ παιδὶ αὐα 85, 93. ῥταπιϊι. 
τῷ 247. ΟομρΙ. : 

ΨΙ1. Καὶ ἦν Κύριος] καὶ Κυριος Κυριος 64. καὶ ἐν τοᾶσιν] 
ακαι ΧΙ, ςς, ς6, 71) 747) 93. 1ο8, 120, 121) 134) 1ς8, 2326, 244, 

24ς, 247. Οοπρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. Αστῃ. 1. Ασπι. Ἐ4ά. οἷς ἐποίει] οἷς 
ἐποιῆσε τ9, 74. Οοπαρὶ. οἷς ἐποίη 93: συνῆκε] α το8. καὶ ἠϑέ. 
τησεν] -ἰ Εζεκιας 84, 93, τοῦ. καὶ ἠϑέτησεν--- Ασσυρίων]) ε; αὦ- 

τεγ(αίμ οὶ τσὶ ἀτίογννα ϑίαν. ἐν τῷ βασιλεῖ] ἐνθὲ βασιλεῖ (ἢς)} 
γι. 
ΝΠ. Αὐτὸς ἐπάταξε) ῥγαιηϊεῖ. καὶ 74. ϑῖαν. Οἴτορ. ἕτος ἐπά- 

ταζε Ογτῖ!. ΑἸεχ. νοὶ. 1, Ρ. 243. τὰς ἀλλοφύλους] Ρλι  βάϊλαι 

10. 

7Ὲ 

Ἴ το 

Ηΐεῖοθ. ἕως Γάφης} ὡς Γαῷ 24ς. ἕως Γάξιρ Θεοῖς. καὶ 
ἕως 1] τως τοό. καὶ ἕως τ" -ο φυλασσόντων] κα οὐ ἱπιεγηγοά, 
158. ὁρίου αὐτῆς] οριε αὐ 24ς. ὁρίων αὐτῆς Αται. τ. Αὐπν. Ἑὰ.. 
ϑίαν. φυλασσόντων) φυλάσσονϊος ϑ5ϊΑν. Οἴἶεορ. 
α καὶ γι. Ογηῖ!!. ΑΙεχ. 1. οἶς, Ασα. τ. Απῃ. ΕἘά. καὶ ἕως τυόλεως 
ὀχυρᾶς] μίγμε αὐ πόδες πιμπίίας. Ἡϊετοθ. πόλεως ὀχυρᾶς} αὶ πολεὼς 

ξς. τόύλεων ὀχυρῶν Αττῃ. 1. Αγτῃ. Εἀ. δῖαν. Οἴτορ. 
1Χ. Καὶ ἐγένετο] αὶ ἐγένετο 44. τῷ ἔτει τῷ τετάρτῳ] τῳ τεταρ- 

τῷ ἔτει 44. βασιλεῖ} βασιλέως Ατηι. τ. Α΄πτὴ. Εἀ. Οδογρ. ϑ8[αν. 
βασιλεῖ ᾿Εζεκίᾳῳ] βασιλευοῦϊος Εζεκικ το, 82, 93, τοϑ. Οοπιρί. , βα- 
σιλει 44. Ργδτηϊῖ. τω τού, 1.8. βασιλεως Ἐζεκίου 121. τοῦ βασι- 

λεῶς Εζεκιου 247. αὐτὸς] αὐτὸς δὲ δῖν., αὐτὸς ἐνιαυτὸς καὶ ἐνι- 
ἄυτος 242. αὖος ὃ ἐνιαυτὸς 244. ΑἸοεχ. (ῖ. Νὶο. Ογη!]}. ΑΙεχ. νοὶ]. 11. 
Ρ. 1.8. ἐνιαυτὸς ὁ ἕδϑομος] ργαιηϊτῖ. ἐςὴν ΑΠ. 1. Απη, ἘΔ. ὁ 
ἕδδομοςἿ α ὃ 44» ς6, 64, γ4,) 82, 93) 1ού, τοϑ, 1ς8, 236, 242, 247. 
Οομρί. Ογη]]}. ΑΙεκχ. 1. οἷς. Βαδεῖ ὁ ἴῃ ομδγαῶξ. πιΐθοτε Αἰθχ τῷ 
᾿Ωσηὲ] α τῷ 44. μαδεὶ τῷ ἴῃ οπιαγδέξ. τηΐποτε ΑἸεχ. τῷ Ἰοσεὶ ϑίδν. 
Οἷἶτος. υἱῷ Ἠλὰ] 44. βασιλεῖ Ἰσραὴλ] βασιλεὺς (ς) Ἰσ- 
ραὴλ 44. βασιλεως Ισραηλ 121. Σαλαμανασσὰρ]) Σαλαμανασαρ 
44. Ογη!!. ΑἸεχ. 1. ο. δῖαν. Οἷἶτοζξ. Σαλμανασσαρ 64, 93» 123ν.241. 

καὶ ἕως 49] 

Οἱεΐ. Νίο. Σαλαμᾶνας γ1. Σαλμανασαρ ιοϑ, 12:1. (οπΊρ]. Αγ. τ. 
Αγ. Ἑά. Σαλμανᾶς σὰρ (0) 119. Σαρμανασσαρ 1.8. Σαλαγ- 

ἐπολιόρκει ἐπ᾽ αὐτὴν] ἐπολίιορκει αὐήην ΧΙ, 44 ς ς» 

717) 74) 82, 093» τού, 1οϑ, 20, 123, 1347 144) 158, 236, 242, 243; 
244, 246. (οπλρ!. ΑἸά. Ο4ι. Νῖς. Ογη!]!. ΑἸΘχ. 1. οἷε, Αγτλ. 1. Ασηι. 

Ἑά. επολιορκησεν αὐΐην 24:ς. ἐπολιόρκει τοολὺ ϑῖαν. Οἰξτορ. 
Χ, κατελάξετο αὐτὴν] κατελαξδοντο αὐΐην93. ἀπὸ τέλες] εἰς 

τέλος 10, 82, 93, τι0ο8. Οοτμρί. ἀπὸ τὰ τέλους 445 τοῦ. εἰς τὸ τέλος 

Ὑπμεοάοτεῖ. Ὁ. ςο. ἴῃ 4 ερ. παρὰ τέλει δ᾽αν. Μοίᾳ.͵ τῷ Ἐζε- 
χίῳ] α τῷ 44.) 64. τὰ Εφεκιε 85, 935 τοβ. Οοπιρὶ. Ατπι. Ἑά. Ἐζε- 
χίου 121) 247. ΔΙά, τω [εζεκια (ἢς ροῖξεα) ις8. τῷ ᾿Εζεκίᾳ βασι- 
λίως Ατην. 1. αὐτὸς ἐνιαυτὸς} τος ἐνιαυτὸς ΧΙ, ςό, 64, 71) 74» 
τοῦ, 120, 121) 133) 134) 1449) 216, 242, 2455) 247. ΔΙά. ΑΙοχ. (δῖ. 



ΒΑΣΙΔΕΙΩΝ Δ. 
ΕΦ. ΧΥΤΙΙ. 

Κ Ε ὧν ἐν ἔτει ἔχ » Ἐξ, ᾽’ Ν » .»»»» ὩΣ τ »“ 3 “ Ν ἐτὼν ἔν ετεὶ ἐχτῷ τῷ Ἐφεχίᾳ, αὐτὸς ἐνιαυτὸς ἔννατας τῷ ᾿Ωσηὲ βασιλεῖ Ἰσραήλ, χαὶ συνελήφϑη. 
ἀοις ζος ν,.» Ἡ .., » ΄' “. 9. 5.) ͵7ὔ Ν2 3 1. Σαμάρεια, Καὶ ἀπῴχισεν βασιλεὺς Ασσυρίων τὴν Σαμάρειαν εἰς Ασσυρίβς, χαὶ ἔϑηκεν αὐτὸξ 

12. 

13. 

14. 

15. 

τό. 

17. 

Ὁ ἢ ἁτος ὃ ἐνιαντος 1:8. 

ει 
᾿ρῶχα 
ἢ 
λ 
ν ὦ Ὁ 

" 
ΩΝ 

Ν ᾿ 4 ἐν ̓ Αλαὲ χαὶ ἐν ᾿Αδὼρ ποταμῷ Γωξὰν χαὶ ὅ 

ης 3 » ὋΣ) 3 7 χαὶ ὃχ Ἡχξσαν χαὶ ἃχ ἐποίησαν. 

; θη Μήδων, ᾿Ανϑ᾽ ὧν ὅτι ἐχ ἤχεσαν τῆς φωνῆς Κυρίε βὸ [ον Ν, 7 Ἁ ΄ . 3 ν᾿ ᾽ [γ 3 ἰϑω ε “ Θεδ αὐτῶν, χαὶ «αρέξῃσαν τὴν διαϑήκην αὐτῷ πάντα ὕσα ἐγετείλατο Μωυσῆς ὁ ὅδλος Κα 
ΝΣ 

υρίου, 
ς Ν ἊΨ ; ᾽7΄ 3 ἰοὐ ΄ .Ξ ΄ Σ᾽ Καὶ τῷ τεσσαρεσχαιδεχάτῳ ἔτει. τᾷ βασιλέως Ἐζεχίου ἀγέξη 

Σενναχηρὶμ βασιλεὺς ᾿Ασαυρίων ἐπὶ τὰς πόλεις ᾿Ἰάδα τὰς ὀχυρᾶς, χαὶ συνέλαξεχ αὐτάς. Καὶ 
ἀπέςειλεν Ἔζεχίας (βασιλεὺς ᾿Ἰόδα ἀγγέλᾳς πὲς βασιλέα ᾿Ασσυρίων εἰς Λαχὶς, λέγων, Ἡμάρ- 
τηχα, ἀποςράφηϑι ἐπ᾽ ἐμδ' ὃ ἐὰν ἐπιδῆρι ἐπ᾿ ἐμὲ, βαςάσω" χαὶ ἐπέϑηχεν ὁ βασιλεὺς ᾿Ασσϑρίων 
ἐπὶ ᾿Εζεχίαν βασιλέα ᾿Ιόδα τριαχόσια τάλαντα ἀργυρίου, καὶ τριάκοντα τάλαντα χρυσία. Καὶ 
ἔδωχεν ᾿Εζεχίας πᾶν τὸ ἀργύριον τὸ εὐρεϑὲν ἐν οἴχῳ Κυρίβ, χαὶ ἐν ϑησαυροῖς οἶχε τῇ βασιλέως. 
Ἔν τῷ χαιρῷ ἐχείγῳ συνέκοψεν ᾿Εξεχίας τὰς νύρας ναξδ, χαὶ τὰ ἐςηριγμένα ἃ ἐχρύσωσεν Ἔ ζε- 
κίας ὁ βασιλεὺς ᾿Ιδδα, χαὶ ἔδωχεν αὐτὰ βασιλεῖ ᾿Ασσυρίων. Καὶ ἀπέςειλε βασιλεὺς ᾿Ασσυ-. 
ρίων τὸν Θαρϑᾶν χαὶ τὸν Ῥαφὶς καὶ τὸν “Ῥαψάχην ἐκ Λαχὶς πρὸς τὸν βασιλέα ᾿Εζεχίαν ἐν δυνά-. 

Νῖς. Αππῃ. 1. ἄγη ἘΔ. ϑῖαν. Μοίᾳ. ρεβειηίες ὁ ς ς. (οάοχ ὅγγ. Ῥαγὶζ, 
αὐτὸς ἐνιαυτὸς --- Ἰσραὴλ] , οὐπὶ ἱπιαγπηοά, 

44. καὶ ὅτος ἣν ἐνιαυτὸς τὰ Ἰοσιὲ βασιλέως ᾿Ισραὴλ (οπι!ῆο ἔννατος) 
5ίαν. Οἶτορ. ἐνιαυτὸς ἔνναῖος} ὁ ἐνιαυτος ὁ ἐνναῖος α 44. ρταιτηλιῖ. 
ὁ Ογη!!. ΑἸεχ. 1. οἷ, τῷ ̓ Ωσηὶ] αι τῷ 246.ὉἩ. τῷ ᾿Ωσηὶ βασιλεῖ 
Ἰσρ.] τε ᾿Ωσηὲ βασιλέως Ἴσρ. Ατη. τ. σαν, Εἀ, 8[αν. Μοίᾳ. καὶ 
φυνελήφϑη)} α καὶ 935 108. (οπιρί. χαὶ συνελειφϑη τοῦ. 

ΧΙ. Καὶ ἀπῴκισεν] καὶ ἀπωκησε 93, 242. καὶ ἐξήγαγε ϑ8ν. 
τὴν Σαμάρειαν) τὰς Σαμαᾳρίτως Οϑονρ. δίδλν. εἰς ᾿Ασσυρίους εες 
Ασσυριων 82. καὶ ἔϑηκεν αὐτὲς] καὶ ἐϑεέτο αὐτοὺς 19, 82, 91, τοϑ. 
Οαμρὶ. καὶ ἐκάϑισεν αὐτὰς Ατῃ. τ. Ατπι. Βὰ, ϑῖλν. ἐν ̓ Αλαὲ] ὃν 
Ἄλεε 44. ἐν Ἑλλααϑ' 82. ἐν Ἑαλααϑ 93. ἐν Ἐλααϑ' τοϑ. ἐν Ἐλαὰ 
Οοαμρὶ. ἐν ᾿Αλᾶὰϑ Αστῃὰ. τσ. Αστῃ. Ἑάὰ. 
Ιεχ. 1. οἷ. Αδορ 24ς: 
242. (41. Νίο. δῖαν. Μοίᾳ. ,Μιυΐέε Νυῖὶφ. 

᾿Αδὼρ] Αξιωρ 1. Ογήϊ. 
ποταμῷ} πατάμοις 92, 123» 144, 36, 

“ποταμῷ Γωζὰν]} το- 
ταμοις Γωΐζαν 82. ποταμοῖς Γαΐζαν 93. ποτάμοις Γοῖζαν τοϑ. 
πότάμοις Ζωγαρ τφ1. ποταμοῖς Τωζαρ 247. ποταμοῖς Γοζὰν 
Οὐμρί. Γωζαὰν] Γοζαν 44. 8ῖαν. Οἶτορ. Γωζαρ 64. Γαζαν τς8. 
Ογτῖ!!. ΑἸεχ. 1. οἴ, καὶ ὅρη] καὶ ἐν ὅροις το, 82, 93. Οοπιρ!. καὶ 
ὅροις τοϑ. καὶ ὄρι (ῇς) 24:ς. καὶ ἐν ὁρίοις. Οοὐεκ ὅγτ. ΡαγΙΓ, ΑΥτη. 1. 
πη. Ἐά. δῖαν. καὶ εἰς τὰ ὄρη Ογτ!}. ΑΙεχ. 1. οἷς. νι. δὴ 

ΧΙΙ. ᾿Ανϑ᾽ ὧν] αὶ ΧΙ, 445) κζ5) 71, 74. 92. τού, 1199 120, 123) 
ἣ ΠΣ 1447 1ζ8, 226, 242, 24ς. ΑΙεχ. (δι. Νῖο. Αγ. τ. Ασζη. Ἑά. 

ΟΟΥγπη!!}. ΑἸεχ. 1. οἰ, 

᾿βαδιλειας 436, 242. 

ὅτι οὐκ] α ὁτὲ τοϑ, 121) 243, 244, 246, 247. (οἴηρ. ἤκεσαν 19] 
εἰσηκσαν 64. -Ἐ οἱ υἱοι Ισραηλ 93, τιοΒβ. τῆς φωνῆς] φωνὴν 44) 
γ4) 929 τού, 120, 1239 134.) 1449236, 24ς. Οδῖ. ΝΊς. α τῆς ςς, 242. 

Θεξ αὐτῶν] ργβεπηῖτξ. τὰ 93. τοΒ. Οομρὶ. Οαϊ. 
Νῖς. Ογτλ!. ΑἸεχ. 1. εἰς. τὴν διαθήκην αὐτῷ τὴν διαϑηκὴν αὐτω 

24ς. διαϑήκην) διαϑεσιν ,χ44.. φάντα ὅσα] ρῥγαιτηῖττ, καὶ 74. 
κατὰ πᾶντα ὅσα Ατἴτὰ. τ. Ατηϊ. Εὰ. ἐνετείλαο] ἐνετείλα]ο αὐτοῖς 

Αἴπι. 1:. ἄση. Ἕ ξὰ. Μωυσῆς] Μωσης 82. ὃ ἄξλος Κυρίου] : 

ΔΙεχ. τῇ Θεξ Απῦ τ. καὶ ἐκ ἐποίησαν]  ς5, 236, 242. 
δὲ ἐποιησαν 64., 

ΧΙΠ. Καὶ τῷ] καὶ ἐν τῶ 93» 1οϑ. Οοτρ!. τεσσαρεσκ. ἔτει] 
τεταρτῳ καὶ δεκάτῳ ετει 246. ἔτει] ἐτὴ 93.7 τῇ βασιλέως] τὴς 

τὸ βασιλέως ᾿Εζεκίς} βασιλέες Εφεκιε 11. τὼ 
βασιλει Ἐζεκια ςό, 243ν 246. κα τον 93. (τοϑ. ὧΣ νἱάεταγ.) Οοπρρὶ. 
Ογε!]. Αἰεχ. 1. οἷς. Ἐζεκίου] Εζεκια 64, 24ς. [εζεκια 18. 
Σενναχηρὶμ] Σενναχιριμ, 44. Σενγαχηρειδ ςς. (93. ἂς 41101.)} Σεν- 
νοχηροιμ, (ἢς ἰηξτα) 64, τοϑ. ΑΙά. Σεναχειριμι 74. Σεναχίρειμ, (ἔς 

Ροῆελ) τοό. Σεναχῆρειμ (βς ᾿μτ8) 121) 242, 244) 24ς. ΑἸεχ, Σε- 
γα ΧΕΙρΉν 1 ς8. Σενναχηρὶ ΟομΡὶ. Σενναχειρὶ μα (δι. Νὶς. Σεννα- 

χοιρεὶμ. Ογγ}1. ΑἸεχ. 1. οἷκ, Σεναχηρὶμ Αἰτῃ. 1. ᾿ Σεναχερὲμ, Οεοῦν. 
τος πόλεις) γτερπιτς. πάσας 8[αν. Οἰξος. 14δὰ} τῆς ᾿Ιεδαίας 
Ογε!!. ΑἸεχ. 1. οἷτ. 

ΧΙΝν. Καὶ ἀπέςειλεν--εἰς Λαχὶς) ΜΙ αὐ εαπι Ἐπερλϊας ἱπ ΤΠ αελίε 
Ἡΐϊετοθ. Ἐζεκίας] Σεδεκιας 4. Ἔζεκ. βασιλ. ἸΖδα] βασιλεὺς 
Ἐξεκιας τς8. βασιλεὺς ᾿Ιόδα] λα 449 246. ῥγεεπιῖττ, ὁ ςς, 24ς. 
κα ἴαδα γ4ᾳ. βασιλ. Ἰόδα ὠγγέλες] μάθει {Ὁ --- Οοάεχ ὅ5γγ. Ῥαγίί, 
πρὸς βασιλ. ᾿Ασσυρ.] πρὸς τὸν βασιλεα τῶν Ασσυριων 93. Οὐοπηρὶ. 
ὥρος ανῖον τοῦ. ὥρος τον βασιλεᾶ τον Ασσυρίων 108. εἰς Λαχις] 

εἰς Λαχεῖς (ἢς ροίϊεα 64, 121) 123, 134. 144) τ, 242, 534. ΑΙ. 

Αἴεχ. (δι. Νῖς.) 93. εἰς Λαχῆς (ἔς ἰἸῃ.4) 244. εἰς Λαχὶς--βα- 

εάώσω] κ οὐαὶ ἰηζεττηθά, 6. Ἡμάρτηκα) τι ἡμαρτηκὰ ς27) 123; 
νοι. ἢ. 

᾿ Ἐκεοδὲςε Βϊοτοη. 

236, 242. (Δῖ. Νίς. ὀπορράφηϑι ἀπ᾽ ἐμ} ἀποςραφητι ἀπ᾿ ἐμὲ 
93. ὃ ἐῶν] καὶ οσῶ εαν 82, 93) τοϑ. Βαθεῖ δ ἴῃ Ἑπαγ, πη, ΑἸδχ. 
Ῥνυφετηϊτς. καὶ Αντὴ. 1. Ατπ), Εά. ὃ ἐαν---Ααςάσω] φαοιομηφες μ. 
ψέτῖτη ἀαόο Ἡΐοτοι. ὃ ἐὼν ἐπιϑῆς ῥῶῆναι σοι, δώσω σοι δῖαν. ΟἸτορ. 
δ ἐὰν ἐπιϑῇς} καὶ σα ἂν ἐπιϑεὶς το. καὶ ὅσα ἂν ἐπιϑῆς ΟΟΡΑ, 
βαράσῳ] τῶτο βαςάσω σοι Θεοῦ. καὶ ἐπέϑηχεν] καὶ ἐπεδαλε το, 
84) 93ν τοβ. (οπιρί. καὶ ἐπέϑιυκεν---τριακόσια τάλαἼα] και εδω- 
χὲν ἄυτω τριακόσια ταλαΐα τιοό. ὁ βασιλ. ᾽᾿Ασσυρ.] α ὃ 10, 93, 
1ο8. (ΠΡ]. -- φόρον μέγαν δ5[αν. Οἶτοσ. ἐπὶ 'Ἔζεκ. βασ. Ἰ6δα] 

βασιλέα ᾿16δ.} αν. γι. τριακόσια } Ἰϊτογω σὶ 
Τρεν ταϊυγατη ἐουιρῖα {πη : ἑογίαῃ δηδυϊτις ογαῖ τριάκοντα. 134. 
καὶ τριάκ. ταλ. χρυσ.] α τό, 46. τριάκοϊα (ἀλανταὶ τριάχοσια 
ταλαύϊα 19, 93, 1ο8, 24ς. ᾿Βεοδοτγεῖ. Ο.. ς 1. ἴῃ 4 Κρ. 

ΧΨΝ. Ῥεοίξ οοπι. ἱπίβργ. τιοό. τᾶν τὸ ὠργύριον) καὶ ἀπᾶν τὸ 
ἀργύριον 44. ἐν οἴκῳ Κυρίου] ἐν οἰκω Κυριω 24-, τῇ βασιλίως] 
α ΤΣ 44. ΑΙά. . 

ΧΙ. ᾿Ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ] καὶ 44. Ργβπη. καὶ τού. ἐν δὲ Τῷ 
καιρῷ ἐκείνῳ 8[αν. Οἰἶτορ. συνέκοψεν) καὔεκοψψεν το, 82, 93, τοβ. 
ΟομλρΙ. γε πη. καὶ 44. συνέκοψεν---ναΣ } εοπεΐα} ναίνας ει ὲ 

Ῥουιἱπὶ Ἠΐετοθ. ᾿Βζεκίας 19] -“ βασιλεὺς [αδα ΧΙ, ςς, 74, 92, 
τού, 120, 123») 1349) 144. 1ς8,244,.2.47. ΑΙᾷ. (τ, Νῆς. Οεοτρ. ϑ8ϊαν. 

Νοίᾳ. -Ἐ ὁ βασιλεὺς Ιαϑα 19, 64, 82. 93) 1οϑ, ττ9, 121. (ογηρὶ. 
Ἐζεκίας τ - Ἐζεκίας 291. ουπὶ ἰητεγπηθά. 542. τῶς ϑύρας---Ἐζε- 
κίας 257 αὶ ουπε ἱπιοιτηε. 226. γναξ] -- Κυρια ΧΙ, 44, ςό, 64, 74, 
92,9 Ἰού. 120, 1219), 134) 144) 158. 243) 244, 246, 247. ΑἸά, ΑἸεχ, 

Ατπι. ᾿. Ασα. Εά, Οδοῦσ. δίαν. Μοίᾳ. τὰ ναξ τῇ οἰκξ υριξ το. τὰ 

να8 Κύριε 71) 82, 93,) το8. Οοπιρὶ. ργαβπηῖτί. τῷ 123. οἴκου Κυρίου 
ϑίαν. Οἴτορ. καὶ τὼ ἐγηριγμένα κῶι τῶ ἐφηρισμενα τ9, 93. ΑἸά, 

καὶ τὰ ἡςερισμενῶ 1οϑ. εὐ γμίογα ὅδγύ. Βατ- Εἴθῦγ. καὶ τὰ ἐρηριγ- 

μένα διο. δὰ ἥῃπ. σογη.} δὲ εἶνρεας, φκος ἀδαμνγαυεναι, οἰ φπιμα ἀἰραϊε γερὶ 

“είογεν. Ἡϊετοθ. ἃ ἐχρύσωσεν) και ἐχρυσωσεν 244. ἃ ἐχρύς. 
Ἐζεκ.] φι ἱπαμνσυεγαί Ἐπεξία» ϑγγ. Βαι- Ηεὐτ, ᾿Εξεκίας 22], 74. 

Ἔζεκ. ὁ βασιλ. ᾿14δα] αντὸς τοό. αὐτὸς ᾿Εζεκία᾽ Ατηι. Ἑά. τηᾶγρ. 
ὁ βασιλεὺς Ἰώδα} κα ὁ 11, 44) 24. 93, 1ο8, 123, 134,18, 24, 246. 
Οοπιρί. Αἰεχ. δῖ. ΝΊς. καὶ ἔδωκεν] α καὶ 24). βασιλεῖ ᾽Ασ- 
συρίων} ῥγδεΠΉΪ τ. τῷ ς 5» 645 93) το, 1ς8. Οοπρὶ. βασιλεῖ τῆς ̓ Ασὺ- 
ἴας Οδοτρ. 

ΧΥΠΙ]. Καὶ ὠπίς. βασιλ. ᾿Ασσυρ.} α 92. διδεῖ ἰὴ οδαγαᾶς. τηΐη, ' 

ΑἸεχ. ββασιλ. ᾿Ασσυρ.} - ἐκ Λαχεῖς το, 82,93. - εν Λάχεις 
τοβ. Ργαπηῖις. ὁ 544. ὁ βασιλεὺς τῆς ᾿Ασυρίας ξογ. τὸν Θαρ- 
ϑον] τον Θανϑὰν 11, τιοΒ. τὸν Τανϑᾶν 10, 82, 93. τον Θαρδαν 44. 
τον Θαραϑαν ςό, 246. τὸν Θαρὰϑ' Ατγη. 1. Αἰτη. Ἐ4, τὸν Παρπὲν 
Θεοῦ. καὶ τὸν Ῥαφὶς] εἰ Βαόίανες ϑγτ. Βαγ- Ηεθν. 
τον Ῥαφαὶς (νεῖ ΡῬαφαις) 44, 747) 92, τού, 120, 134) 144, 226. (Αἴ. 
Νῖς. τὸν Ῥαξοσαρ 64, 119. τὸν Ραφσαρις 71. τὸν Ῥαψεις 82, τοϑ, 
τὸν Ῥοξοσαρ 121,547. τὸν Ῥαφεις τς8. τὸν Ῥαφαιε 242. τον Ῥαθ- 
σαρεις 24ς. ΑἸεκ. τὸν Ῥαψαρὶς Οοπιρὶ. τὸν Ῥαξοσὰν ΑΙΔά. τὸν 
Ῥαφὶς καὶ τὸν Ῥαψαάκην] τον Ραψαάκην ᾿αηξιπι 92. τὸν Ῥαδῦσαρις καὶ 

τὸν Ῥαπσὰκ Αττη. 1. Αγπι. Εά. τὸν Ῥαξασὰν καὶ τὸν Ῥαδσὼκ Οεοτρ. 
καὶ τὸν Ῥαφοσὰν καὶ τὸν Ῥαδσάκην δῖαν. Οἴἶτον. καὶ Ῥαφοσὰν καὶ 
τὸν Ῥαψὰκ ϑιαν. Μοίᾳ. τὸν Ῥαψάκην] τον Ῥαψαχην τοῦ. τον 

Ῥαψακεῖν 120, 24ς. τὸν Ῥαξσαχκην (ῆς ροῆξεΔ) 121. τὸν Σαψαχην 
236. -Ἐ εἰς Ἰερεσαλημ 242. τον Ῥαυσακιν (ἢς ἱπῆ.) 247. ἐκ 
Ααχὶς] -Ἑ ἐν Ιερεσαλημ ΧΙ. κα το, 82,93. ἐκ Λαάχεις ες Ἰερᾳσὰ λημι 
80 

τὸν Ῥαφὶς] 

᾿ρεθμπαναιθεάσῃρν, 

ΤᾺ »᾿ τοῖα Ἵ 

τ 

“1 



Σ ἢ 

πἰα τπαραΐαξεις, 93. ἔς, πε μὴ, Οοπιρὶ. 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ. 
᾿ 

- “.-- Ἂν “ἃ πυσάδο,, ὦ “Ὡς ππὼ» 
««΄΄νῬ»ν 

Ἢ: πων ΝΕ ΚΕΦ. ΧΥΠΙ, 
ΣΝ ἠ ὶ ἀγέξ ὦ 7ζλϑον εἰς Ἱερουσαλὴμ. καὶ ἔςησαν ἐν τῷ ὑὕδοα μει βαρείᾳ ἐπὶ ἹἹερεσαλήμ' χαὶ ἀνέδησαν χαὶ ἤλϑον εἰς Ἱεῤρ μη» σα! 9 υδραγω-- 

γῶῷ τῆς χολυμξήϑρας τῆς ἄνω, ἥ ἐς!ν ἐν τῇ ὁδῷ τῇ ἀγρδ τῷ γναφέως. Καὶ ἐδύησαν πρὸς Ἔζε-. 18, 

χίαν" καὶ ἦλθον πρὸς αὐτὸν “Ἑλιακὶμ υἱὸς Χελχίου ὁ οἰκονόμος, χαὶ Σωμνὰς ὁ γραμματεὺς, καὶ 

Ἰωὰς ὁ υἱὸς Σαφᾶὰτ ὁ ἀναμιμνήσχων. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὲς Ῥαψάχης, Εἴπατε δὴ πρὸς ζεχίαν, 

τάδε λέγει ὁ βασιλεὺς ὁ μέγας βασιλεὺς ᾿Ασσυρίων, Τί ἡ πεποίϑησις αὕτη ἣν πέποιϑας - Ἐἶ- 

πας, -πλὴν λόγοι χειλέων, Βελὴ χαὶ δύναμις εἰς πόλεμον" νὺν ὃν τίνι ππεποιϑὼς ἠδέτησας ἐν 
΄ “.͵.ὉΝΝ. Ζ “3. ΠΝ εΖ Ν ΄ Ν 7 χ τ τὰς ἴσος 

ἐμοί, Νῦν ἰδοὺ πέποιϑας σαυτῷ ἐπὶ τὴν ῥάξδον τὴν χαλαμίνην τὴν τεϑλασμένην ταύτην, ἐπ 

Αἴγυπῆον; ὃς ἂν ςηριχϑῆ ἀνὴρ ἐπ᾿ αὐτὴν, καὶ εἰσελεύσεται εἰς τὴν χεῖρα αὐτϑ, χαὶ τρήσει αὐ- 

τήν" ὅτως Φαραὼ βασιλεὺς Αἰγύπ]β πᾶσι τοῖς πτεποιϑόσιν ἐπ᾿ αὐτόν. Καὶ ὅτι εἶπας πρὸς μὲ, 

Ἐπὶ Κύριον Θεὸν πτεποίϑαμεν" ἐχὶ αὐτὸς ὅτος ἀπέςησεν ᾿Εζεχίας τὰ ὑψηλὰ αὐτᾶ καὶ τὰ ϑυ- 

σιαςήρια αὐτᾶ, χαὶ εἶπε τῷ ̓ Ιόδα χαὶ τῇ ̓ Ἱερεσαλὴμ, ᾿Ενώπιον τ ϑυσιαςηρίου τότε παροσχυνή- 
σετε ἐν Ἱερεσαλήμ;; Καὶ νῦν μίχϑητε δὴ τῷ χυρίῳ μὲ βασιλεῖ ᾿Ασσυρίων, καὶ δώσω σοι δισχι- 

44) ξς,) 64) 747) τοῦ, 119) 120, 1217'134) 144) 148, 236, 24ς. ΑἸΑ. 
ἐκ Λαχεις ἐν ἱερασαλὴμ 71. -Ἐ εἰς ἱερεσωλημ 92) 243, 247. Οφογρ. 
δῖδν. ἐκ Λαχῆς εἰς Ἱερουσαλὴμ 244. -Ἐ Ἱερουσαλὴμ (δι, Νίο. 
πρὸς τὸν βασιλέα] ργαπιῖττ. ἀπερειλεν ὁ βασιλεὺς Ασσυριων 44. ατον 
19. (134. ροῖϊεα οογ.)} πρὸς τὸν βασ. ᾿'Εζεκ.] τορος Εζεκιαν βασι- 
λεὼ Ιαδα γ1.. ἐν ϑυνάμει---Ἱερεσαλήμ 159] αὶ οὐπὶ ἱπίεγπιθά. 71. 
μετὰ δυνάμεως βαρείας σφόδρα 51ἀν. ἐν δυνάμει βαρείᾳ} - σφοδρα 

ΧΙ, 44) ζ2, ςζ, 64, 745 92) τού, τ 19. 120, 1345 144) 216, 242, 2435, 

244,324ς. ΑἸά, σαῖ. Νίο. εν δυνάμει μεγαλη σφοδρα τ21,247. ἐπὶ 
Ἱερασαλήμ] καὶ 445) 56.» 64) 74» 929 τού, 119, 120, 121) 1345 144718, 
236, 242, 243» 2445 24ς, 24). ΑΙά. (αι. Νῖς. Θεδοῦρ. εἰς Ἱερουσα- 
λήμ Οὐρὶ. ἐπὶ Ἱερασαλήμ---ἦλθον] α ουπὶ ἱπιεγιηθά, 82, 93. 
καὶ ἀνέξησαν] 44. καὶ ἀνέδ. καὶ ἦλθον] μαθεῖ ἴδ κς οάεχ ὅ5γτ. 
Ῥαγ, εἰς Ἱερασαλὴμ)] α Οοάοχ ὅ5γγ. Ῥαγϊ. εἰς Σαλὴμ Οεογᾷ. 
πρὸς Ἱερεσαλὴμ δῖαν. ἐν τῷ ὑδρωγωγῷ] ργεπητι. ἐν τῇ αναξασει 
82.993. 108. ἐπ σφισάμειαμ (ἐπ εαμαἱὶ ἀφμαγμπι) 5γ1. Βαγυ- Ἠθῦγ. παρὰ 

τῷ ὑδραγωγῷ ϑίαν. τῆς χολυμδηϑρ. τ. ἄνω] τῆς ανω κολυμξδηϑρας 

10. 82, 93, 1ο8. (οπιρῖ. Ατπ|. 1. Απῃ. Ἐά. ἢἥ ἐςιν ἐν τῇ ὁδὼ] 
λὲν 19. - γναφέως] κναφεως 71, 121.᾽ 

ΧΨΝ]Π. καὶ ἤλϑον] καὶ εζηλϑον ΧΙ, 44, 64, 92, τοῦ, 119, 120, 
1237134) 144) 236, 242, 244. ΑἸά. καὶ ἐζηλϑὲ το, ςς,), ςό, 71, 74, 
82, 93, 108, 121) 243») 245, 247. (ΠΊΡ]. διαν. τορὸς αὐτὸν] τρος 
αὐΐας τ9., 825 93. τού, 1οϑ, 110») 144» 242, 24ς. Οοπιρὶ. Απῃ. :. 
Δπῇ. Ἐα. Ἑλιακὶμ] Ελιακειμ (ἢς ἰμγ2) 44, 93») τού, 144, 1 ς8, 

24ς. Αἰεχ. σαί. ΝΊς. Αἰλιακιμ 74. Ἐνλιάακειμ ιτο. Ελιάκειν 121. 

᾿Ἐλεακὶμ δῖαν. Οὗτος. υἱὸς Χελκίου] α 19, 82, 93» 108. τε Χελ- 
χιβ 64. ΑΙά. ργφ πη, ὁ τς 8. ὁ υἱὸς Χαλκίξε ΑΙεχ, Χελκίου] Χε- 

λαιξ 44. Χελκι 247. Ἑλκιεὲ δου. Σελκίς ϑ8ϊαν. Οἶτορ. καὶ 

Σωμνὰς] και Σαμωνας 19. καὶ Σομνας (ἤῆο ροῆξεα 44, τοῦ, 120, 121) 

134, 1445 1ς8, 24ς. ΑἸεχ.) 93») 244. καὶ Σομηνας 74. καὶ Ῥομνας 

436. (242. ἢς πῆ.) καὶ Σομαναὺς 247. καὶ Σωξνὰς (οπιρ. καὶ 
ἸΙωὰς} και Ιωαχ, (ῆς ροϊεα) 82, 93. τοϑ. (Οτρ!. καὶ Ιωΐας 242. 
και 9άς. Ἰωὰς ὁ υἱὸς Σαφὰτ]) Ιωσαφατ [1], 1Π|, ςς. Ἰωὰχ, ὁ 
υἱὸς ᾿Ασὰπ Ατπι. 1. Απη. Εά. ὁ υἱὸς Σαφῶτ] ὁ ΧΙ, γ4, τού, 
134γ246. κα 44. “νιος Ιωσαφαϑ ς6. υἱος Ιωσαφατ 64, 7171 8, 24, 
247. ὄνιος Σαφαν 82, τ19. υἱος Σαφᾶν 93) 108. νιος Ασαφ 121. 

Οοιηρ!. ὁνιος Ιωσαφατ 243. ὁ ἀναμιμνήσκων] α ὃ 71. ὃς ἦν ἐπὶ 
τὰ ἀπομνημονεύμαϊα Αττα. τ. ἔς, ἤης ἦν, Απη. Εά. 

ΧΙΧ. πρὸς αὐτὲς] αὐῇοις 64, 24). ῬῬαψάκης] Ραυσακις 247. 
Ῥαπσὰκ (ῇς 'πῖτ4) Ατη. τ. Αγηι. ΕἘά, Ῥαξσὼκ Θεοῖρ. Εἴπατε 
δὲ] εἴπαε πρὸς αὐτὰς Ῥαψάκης, εἴπαϊε δὴ (ἢς) 93. καἍ δὴ Απη. τ. 

Ασα. Ἐά,,, εἴπαἾε νῦν δῖαν. Μοίᾳ. Εἴπατε δὴ τρὸς Ἐζεκίαν] το- 

ρεύεσϑε νῦν πρὸς Ἰεζεκίαν καὶ εἴπαϊε δῖαν. Οὗτοσ. Τάδε λέγει] 
ΟΝ κυριος 242. ὅτως λέγει (υἱ 41101) Ατπ. 1. Ασπι. Εά. Οεοτρ,. 5[αν. 

ὁ βασιλεὺς} ὁ 4. βασιλ. ᾿Ασσυρ.} κα βασιλευς 44,345. ΤΙ η] 

τίς ἡ ΧΙ, ξς,) οὔ, 64) 71, 74» 82, 922 93,) 1ού, τοϑ, 110, 123, 134. 

τς8, 236, 243, 244. 246, 247. Οοπιρὶ. Α]ά. ΑἸεχ. Οἵ. Νὶς.: Τί ἡ 
’ “Ὡ Ψ ε 

ἄς, δά ἢ. οοιη.] τί ἐςὶ τᾶτο ἐφ᾽ ᾧ σὺ πέποιϑας Ατπι. 1. τίς ἐςὶν ἡ 

πεποίϑησις ἐφ᾽ Ω πέποιϑας Ατπι. Ἑά. Τί ἡ πεποιϑησις] - σε τ2ι. 

τίς ἡ σεποίϑησεις (Πο) “4ς. ἣν τέποιϑας] -Ἐ σοι καὶ σασα ἴπδαὰ 

195 198. Ἔ σὺ καὶ τας [εδὰ 82, τς8. - σὺ καὶ σὰς [εδὰς 93. 
ἐφ᾽ ἡ πέποιϑας Θεοτρ. 8[αν. Μοΐᾳ. 

ΧΧ,. Εἶπας] κα 1 58, 2.4.3. Εἵπας---εἰς πόλεμον] ὥλην μὴ λο- 

γοις χείλεων καὶ βελη παραΐαξις γινέται εἰς πολεμῶν 10, 82, τοῦ. ἔς, 

Εἷπας τλὴν λόγοι χει- 

λέων] ττλὴν εἶπας λόγοι χειλέων Ατγη). τ. Ατηι. ΕΑ. λόγοι] λογας 

. Μοίᾳ. 

ἀοχ ὅγγ. Ῥαγὶζ, ΑἸοχ. ειον αὶ! Ψυϊς. 

᾿βασιλεὺς Αἰγύπ]ε} βασιλει Αἰγυπὶςξ 246. 

44) ς6ό. λογᾷξ 121) 247. Βελὴ καὶ δύναμις] Ργαδυηῖ, καὶ Ατπῃ. τ. 

Αττη. ἙἘά. καὶ ϑύναμις} καὶ δυναμεις τ1ι9. νῦν ὅν τίνι] καὶ τινι 
44. και νυν ἐπὶ τινι 82, 93. 108. (πρὶ. ΑΙ. τ. Αστῃ. Εά. νυν δὴ 
ἐπι τινι Οὐάεχ 5γγ. Ραγίί, καὶ νῦν τίνι ΑἸεχ, νῦν ὅν ἐπὶ τίνι Οθογῃ. 
δῖαν. πεποιϑὼς)} σεποιϑας 82, 93,) 108.. (οπνρϊ. 
ῬΓαἶῖ. οτὶ 19) 825) 93, 1ο8., (οιηρί. 

με Ατπι. σ. πη. Εἀ. Θεοῦ. δἷαν. 
Οαιῖ. Νῖς. εἰς ἐμε (64. πιᾶγρ.) ΑἸά. 

ΧΧΊ, Νὺν ἰδὲ] α γυν 195, 82, 939 1το8. Οογηρί. Ατπι. τ. Αγῃ, Ἑὰ. 
λα 71. νὺν ἐν 92, 236, 242. (αἴ. Νίος. Νὺν ἰδὲ---ἶπ᾽ Αἴγυπῖον  ξεεε 

εομ πάϊς {ιρεγ ὀσομίμπι ἀγωπαάϊίπειεπε σον α ὄζει, (ιβεν “Ἔρ γρέεπι Ηϊετοπ. 

πίποιϑας σαυτῷ] ὃς τίποιϑας σοὶ ΟΘεοτρ. - τέποιϑας σοὶ ϑῖαν. 
Οἴἶτορ. πέποιϑας σὺ 8ϊαν. Μοίᾳ. σαυτῷ} σεαυτῳ 64, 93, 24ς. 
ΟὐΟμρΙ. ἐν σεῶντῳ 1ο8. κα 1ς8. Ασῃ. 1. Ατπὶ. ΕἘά. καυτῳ 246. 
αὐτῳ 247. τὴν ῥαδϑδον---Αἰγυπῆον] υἱγραπι ανμπάίπεαπι (σαππε) 7γαε- 
απ (μβεν Πρ ρέμα ὅγγ. Βατ- ΕἸ Θδγ. τὴν καλαμίνην] τὴν καλαμη- 
γὴν ((οῖτ.) 134. α τὴν 246.Ἡὀ τὴν τεϑλασμένην ταύτην] α ταύτην 
Απῇ. 1. Απῃ. Εά. ῥγβηηῖ, καὶ σδοσρ.0 ἐπ᾽ ΑἴγυπΊον] ργασπιῖέ. 
τὴν 1ς8. ὃς ἄν] ὡς ἂν 44, τοό. ὃς ὧν--ἰπ᾽ αὐτὴν] εμὶ  ἰππίχας 

Μμενὶε λονιο Ἡϊετου. ἐφ᾽ ἣν ἂν ςηριχϑὴ ὠνὴρ Ατπι. τ. Ατπι. Ε4. ἐὰν 
δὲ ςηριχϑῶσιν ἄνδρες Οεοτρ. ἐπ᾽ αὐτὴν δὲ ἐὼν ςηριχϑῇ ἀνὴρ ϑῖαν. 

ὃς ἄν ςηριχϑῊ] ὡς ἐᾶν ἐπιςηριχϑῊὴ το. ΟΟρΡΙ. ος ἀντιςη- 
ΟΙΧΘῊ τό, 134, 246. ος ἂν ἐπιςηριΧΛῊ 04.) 110, 121) 123») 247. ΑἸά. 
ος εαν ἐπιςηρισϑὴ 93. ὡς ἐᾶν επιςηρισθη 108. ὅτε ἐὰν φηριχιϑὴ ϑίαν. 
Οἴἶτοσρ. ὡνὴρ ἐπ᾿ αὐτὴν] α ἀνηρ 71. χαὶ εἰσελεύσεται] Α χαι 82, 

93» 108. Οοπιρὶ. Απῃ. τ. Αττη. Ἑά. δῖδν. καὶ εἰσελ. εἰς τ. χεῖρα 
αὐτὮ] ἐπιγαῤὶ! ἐπ σπαπεπι εις ἩϊεΓοπ. καὶ τρήσει] καὶ τηρήσει 93. 
καὶ τρισει τοῦ. τρήσει) φρυγησει ΠΙ. τρῆση γ4. τρυπήτσει Οο- 

ὅτως Φαραὼ] «τως ες! ᾧα- 
ρᾶω το. ΟὐμΡΙ. α Φαραω 71, 24ς. δ8τος ἐςὶ Φαραω 82, 93, 1:8. 

ἡϑέτησας] 
ἡϑέτησας ἐν ἐμοὶ] ἠϑέτησας 

ἐν ἐμοί } ἐν ἡμῖν ς, 236, 242. 

ἐπ᾿ αὐτόν] ἐπ᾿ αὐτω 7.4, 
82, τού, τοϑ, 119, 120, 123) 1347) 1447) 236, 2452. (ομρὶ. (αι. Νίς. 

Ἔ ποιήσει δῖαν. Οἴἶτορ. : 
ΧΧΙΙ. Καὶ ὅτι εἶπας] καὶ οτι ἐὰν εἰπῆς 10, 82, 93, 1οβ8. καὶ ἐδν 

εἴπης (πρὶ. ἐὰν γῶρ εἴπητε Τ᾽ βεοάοτεῖ. Ο. ς2. ἰπ 4 Κερ. 
εἶπας πρὸς μὲ] ἐάν. μοι εἴπητε δῖαν. Ἐπὶ Κύριον Θεὸν] ργατηῖι. 

τλὴν 71. Θεὸν] τον Θεὸν 745 247. ΔΙά., τὸν θεὸν ἡμῶν 82, 93» 

τοϑ. Οὐταρὶ. Ὑμθοάοτεῖ. 1. εἰ. ἐχὶ αὐτὸς ὅτος] λα ἄτος 82,03, 1ο8, 

εἰ 
οτι 

μα 9. 

20. 

21. 

22. 

28' 

ΘΓ ἢ 
1219) 247. (οπιρὶ. Ὑποοάοτει. ἰ. οἷ. παδεῖ «τὸς ἢ Ἀὰ (οάοχ ὅγτγ. Κ7- 

Ῥαγ. μαθεῖ Ἰά46 πὶ ἴπῖοῦγ πποος ΑἸεχ. κα αὐτὸς δῖαν. Οἶτορ. 

ὅτως 2άς. 
123) 216, 242, 243, 244, 246, 247. Αἴεχ. (δέ. Νίς. Ατη. 1. Αὐπι. 

ἘΔ. ϑῖαν. Μοίᾳ. ὅ μετεγηῆσεν 1:8. καὶ (Π0) ὠπέρησεν 2Ζ4ς. κατεδα- 
λὲν Οὐοὐεχ ὅυγ. Ραγί, τπιᾶγρ. φ᾽ ὃ ὠπίρησεν Θεοῖς. ἅὅτω ἀπίρησέν 
δίαν. Οἷἶτοσ. ἀπέρησεν ᾿Εζεκίας] ΤΥ. 82, 93, τοϑ. Οοπρ!. ΤΉ εα- 
ἀοτεῖ. 1. οἷ. καὶ τῶ ϑυσιαςήρια αὐτῷἢΞα τὰ Αἰά. καὶ εἶπε] 
καὶ εἰπὸν 74- λέγων ὙΤΓεοδογεῖ. [. οἰ, τῷ ϑυσιας. τῦτε} λα τὰῶτς 
Ὑπεοάοτεῖ. 1. οἶς. τῶν ϑυσιαςηρίων τότων 8ῖλν. τροσχυνήσετε ] 
προσχυνήσατε 11], τοθ, 134. (οπρὶ. ὙΓπεοάοτεῖ. ]. εἰ, τσροσχυνέιτε 

19. τροσκυνήσεται 245. ἐν Ἱερεσαλήμ!,] ἐν ηλ ΑἸά, 

ΧΧΙΠΠ. Καὶ νῦν μίχϑητε δὴ] εἰ πεπε ᾿γαηξίε Ατην. τ. Ατὐπὶ, Ἐα. 

καὶ νῦν σπεύσατε τοορεύεσϑαι ϑίαν. Οἴτοῤ. καὶ νῦν ἐνώϑητε ὅν. 

Μοΐ. μίχϑητε) μιχϑητι 745) 929, τού, 120, 134) 436, 242. ΑἸά, 
αι, Νίς. μηχϑητε 93» 24ς. τιχθητι 144. μίχϑητε δὴ) μίχβθητι 

ὐπιρ. τῷ κυρίω---᾿Ασσυρίων) μετὰ τῇ κυρίε μου βασιλέως ᾿Ασσυ- 
ρίων 8ιαν. Μοίᾳ. βασιλεῖ ᾿Ασσυρ.1} ῥγαπαϊττ. τῳ ὅ4, 93, τοϑ, 18. 

ὅτος] 

ἀπέςησεν] ργαγηῖτ. Σ ΧΙ, ς2, ςό, 64, γι, 92, 119, 12 1, {}} 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ. 
κΕΦ. ΧΥΤΙ. 

΄.-Ψ.' ΝΕ τὸν τῷ ρος ἜΡΙΝ ΤΝ ᾿ 24. λίους ἱππους, εἰ δυνήσῃ δξγαὶ σεχύτῳ ἐπιξάτας ἐπ᾿ αὐτάρ. 

2ξ. 
“6. 

27. 

29. 

30. 

21. 

. φρεψης το6. ὠποςρίφεις (οηηρὶ. 

ὅτι, 74. τού, 119, 120, 

ΕΣ 

᾿ , 

ὁ 

ἡ 1 γὺν δὲ Ατπι. τ. Αγ. Εά. καὶ γῦν γὰρ δἷαν. 

Καὶ πὼς ἀποςρέψεις τὸ πρόσωπον »’ εκ , ἡΙ͂Μ Ζ΄ ρ ᾿ β . - : τοπάρχϑ ἐγὸς τῶν δόλων τῷ χυρίου μου τῶν ἐλαγίξον.- 7χ ἡ 5 ἐπ᾿ Αἴ- ἰς ἅ μμ: ἐδ ΥΩ “ : β , Μμ ε Ἰχίσων; χαὶ ἤλπισας σαυτῳ ἐπ᾿ Αἴγυπῆον εἰς ἄρ-- 
Ἷ 

ΝΗ Ἁ 7 με ἰφοὶ ρ6 9 
μ αὐ ἱππεις. Ἄχι γὺν μὴ ἄνευ Κυρίε ἀνέξημεν ἐπὶ τὸν τόπον τῦτον τῷ διαφθεῖραι αὐτόν. Κύριος εἶπε πρὸς μὲ, ᾿Ανάξηϑι ἐπὶ τὴν εἰ : ᾿ γῆν ταύτην χαὶ διάφϑειρον αὐτήν. 
υιος Χελχίου χαὶ Σωμνὸς χαὶ Ἰωὰς πρὸς Ῥαψάκην, 

Καὶ εἶπεν “Ἑλιαχὶμ 
Λάλησον δὴ «πρὸς τοὺς παῖδάς σου Συριςὶ, 
ἮΝ 

Γγ4 3 ᾽ ε ρ ΠΝ 3 7 , 9.ϑ .»Ξ κα ρὸ .3 δο -ς »“Ὃ 9 ΡΞ 4.»λνΝ φρο ΓΩ] ρο 
ὅτι ἄχδομεν ἡμεῖς, καὶ οὐ λαλήσεις μεϑ μων ᾿Ἰεδαὶςὶ, χαὶ ἱνατί λαλεῖς ἐν τοῖς ὠσὶ τῷ λαξ τῷ δι" ἦ΄ στον ὁ 
ἐπὶ τᾶ τείχους; Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὰς Ῥαψάχκης, 
με ὁ χύριός μου λαλῆσαι τοὺς λόγες τότες: 

ἈΡΣΣ».Ὼλ.,ΣΝ, Ν ΄ ᾽ Ν᾿ Ὰ, ς΄ 3 ΄ ’ Μὴῃ ἐπὶ τὸν χυρίον σοὺ χαὶ προς σὲ ἀπέςειλξ 
Φ ΝΟΣ Ν ΝὟ 3, ὃ ἴω ὅχ! ἐπὶ τῆς ἄνδρας τοὺς χαϑημένες ἐπὶ τῷ τείχξς, . ῷΦ ρ, ᾿ 7’ 9. Ν, ἴω » ἰοὶ ἰχ 2 

τὰ φάγειν τὴν χύπρον αὐτῶν, χαὶ πιεῖν τὸ ὅρον αὐτῶν μεϑ᾽ ὑμῶν ἅμα ; Καὶ ἔςη Ῥαψάκης καὶ 39, “᾿͵ ΄ 9 ᾿ς ΦΦ ἮΝ ΝΡ» ’΄ -ο ᾿» 7 “᾿ ἐδόησε φωνῇ μεγάλη ᾿Ιεδαὶςὶ, χαὶ ἐλάλησε καὶ εἶπεν, ᾿Αχόσατε τὸς λόγβς τῇ μεγάλε βασιλέως ᾿Ασσυρίων. Τάδε λέγει ὁ βασιλεὺς, 
ὑμᾶς ἐξελέσθαι ἐχ χειρὸς αὐτῇ, 

Μὴ ἐπαιρέτω ὑμᾶς ᾿Εζεχίας λόγοις, ὅτι οὐ μὴ δύνηται 
Καὶ μὴ ἐπελπιζέτω ὑμᾶς ᾿Εζεχίας πρὸς Κύριον, λέγων, ᾽Ἔξαι- ὅ ΗΝ ξελ 1 Κ ,΄ 2 ΝῊ ὃ 95 ς 2 Ω, » Ν ’ 2 ’ Ἁ, φδμενος ἐξελείτῶι Ἀυρίος, οὐ μὴ παῤαοοψὴ ἢ “ολις αὐτὴ ἐν χειρί βασιλέως Ασσυρίων. Μη ) »γ 3 ΄ Ψ ΄ ΄ ςε 

25, δὴ δῳ»“, ἄχδετε Ἐζεκίου! ὅτι τάδε λέγει ὁ βασιλεὺς ᾿Ασσυρίων, Ποιήσατε μετ᾽ ἐμᾶ εὐλογίαν, χαὶ ἐξέλ- 

Οὐτρὶ. ΑΙἸά. ΑΙεχ ν᾿ καὶ δώσω σοιἿ α σοι 71. καὶ δώσει ϑῖαν, 
Οἶἴἶορ. εἰ δυνήσῃ δᾶναι σεαυτῷ] εἰ δώσεις Οεογρ. ἐᾶν δυνήσῃ 
ἔχειν 84αν. δέναι σεαυτῷ] δαναι αὐΐῳ ΧΙ, 44, ς ς» 64, 71) 74) 92, 
τού, 120, 134» 1445) 1ς8, 236, 242. ΑἸά. Οδι. Νίς. λα σεαντῳ τό, 
246. ὄδαναι ἑαυτῳ 119. δᾶναι σαυτῷ ΑἸεχκ. δῶναι σὺ σοὶ Αὐτῃς 1. 
Αγπ). ἙἘά. ἐπιδάτας] αναξαΐας 243, 244. 

ΧΧΙΥ. Καὶ τῶς--τοπάρχου ἑνὸς] εἰ φμοιμοίο ῥοίεγὶς τοβεγε κηὶ 
ἱοραγεῖα Αττα. τ. Αττι. ἙἘά. ἀπορρέψεις] ἀποςρεψετε 11. ἀπο- 

τὸ πρόσωπον] ας. τοπῶρχε 
ἑνὸς} λενος ΧΙ. τῇ χυρία με] μὲ 93, 242. καὶ ἤλπισας σαυ- 
τῷ] καὶ ἐπίξευσας αὐτὰ 8αν. Οἶτορ. καὶ ἐπίξευσας αὐτὸς ϑίαν. 
Μοίᾳ. σαυτῷ] σεαντῳ τς, 64, 93, 24). Οομρϊ. αὐτῳ “46. 
λ τη. τ. Απῃ. Ἐά. ἐπ᾽ ΑἴγυπΊον] εἰς Αἰγυπῆον 111, ΧΙ, ξξ, 64, 

1217) 1347) 1447) 148, 536, 242, 243, 444, 245, 
347. ΑΙά, εἰς ἅρμαϊα] ἐπι αρμαῖα 82, 93, τοϑ. Οὐοπιρὶ. εἰς αρμὰ 
120. ΑΙά. καὶ ἱππεῖς] καὶ ἵππεας 82, 93, τοϑ. Οοπρρὶ. 

ΧΧΨ. Καὶ νῦν] νυν ουν ΧΙ, ςς, 64. 74, 92) τοῦ, 1109) 120, 1219 
1237) 1347 1449 τς8, 2376, 242, 244. 24ς, 247. ΑἰἸά. ΑἸεχ. (αἵ. ΝΊς. 

μὴ ἄνευ Κυρίου] Α μὴ 
Απῃ. τ. πη. Ἐ4ά. ἘΚυρίου] τα Κυριε 93» τοϑ. (ΟΙΏΡΙ. Κύριος 
εἶπε] καὶ εἰπε 121, 24). ὅτι εἶπε Κύριος Θεογρ. εἶπε γὰρ Κύριος 
δῖαν. Κύριος εἶπε πρὸς μὲ] καὶ εἰπεν προς μὲ Κυριος 243, 244. 
ἐπὶ τὴν γὴν ταύτην] ἐπι τον τοπον τοῖον 64. καὶ διάφϑειρον αὐτήν] 
λιῖς8. αὐτήν] αὐΐον 6.4. 

ΧΧΨΥῚ. Καὶ εἶπεν] -Ἑ τρος αὐΐον τῶι, 247. Ἑλιακὶμ] Ἑλια- 
κεμι 134. (242. ἢς ροῖεα.) υἱὸς Χελκία} ὁ τῷ Χελκία οἰκονόμος 
82. ὁ τὰ Χελκειξ ὃ οἰχονομος 93. ἔς, πἰῇ Χελκίου, τοϑ. ὁ τῷ Χελ- 
κίου Οοτηρὶ. καὶ Σωμνὰς} - ὁ γραμμαἤευς 93. καὶ Σομνας ὃ 
γραμμαΐευς τοϑ. καὶ Σομναυς (ῆς ἰπ τ} 247. καὶ Σοξδνῶς (ῆς 
Ροῖεα) Οοπιρὶ. καὶ Σομνὰς (ῆς πα) ΑἸΙά. καὶ Σωμανᾶς Θεοτρ. 

καὶ Ἰωὰς} καὶ Ιωσαφατ 11. -Ἐ καὶ Ιωσαφατ ςς. καὶ Ἰωαχ ὃ 
ἀναμιμνήσκων 82, 935 1ο8. καὶ Ἰωᾶχ ᾿Ασὰπ Ατῃ. 1. Απη. Εά, 
πρὸς Ῥαψάκην] πρὸς Ῥαπσὰκ (ἢς 'ῃητα) Θδογρ. Λάλησον δὴ] α δὴ 
64, 82593. τοϑ, (οπΊρὶ. Ατγη. 1. πῃ. Ἐά4. λάλησον νῦν ϑῖαν. Μοίᾳ. 
ιεἐσαμηγ μὲ ἰοφμαγίς Ψυΐϊρ. Συρις}]} Συριςὴ ΟΟΙΤ. 134. ᾿Ασυριςὶ 
Απῇ. 1. πη. Εά. Θεογρ. 8[.ν. Οὗτος. ὅτι ἄκϑομεν] α οτι 11. οτι 
ἀχδσομὲν 71. ἄχβομεν γὰρ 82, 93) το8. (Πρ. οτι ἀχϑωμεν 24ς. 

καὶ οὐ λαλήσεις} καὶ μὴ λαλει 82, 1τοδϑ. (οπηρί. καὶ μη λαλὴη 93. 

και καὶ μη λαλήσεις 1.8. καὶ μὴ λάλησον Ατη,. 1. Ατη. Ἐά. μεϑ᾽ 

- ἡμῶν] προς ἡμᾶς ΧΙ, 64, 71) 74). 82, 92, 93) τού, τοϑ, 120, 123») 134, 
5. 

144, τς8, 236, 242, 24ς. (οπιρί. Αἰά. ΑἸεχ. (αι. Νῖςο. Οδοσρ. ϑίαν. 
Μοΐᾳ. ρος ὑμᾶς 44. κα Απη. 1. Αγη]. Ἑ4ά. τορὸς αὐτὲς ϑίαν. 
Οὔἶτορ. Ἰἰωδαϊς!] Ιαδαιςη 24ς. καὶ ἱνατί λαλεῖς} ΧΙ, 2, 71, 

᾿ ̓ 74, 82,92, 93ν τού, τοϑ, 120) 134) 144) 236, 242, 34ς- (οπηρί. ΑἸεχ. 
Ὁ 

] “4Φ 

εν τοις 

Τ5 

Ἄττ. 1. Αση. Ε4, δῖαν. Οἷἶτορ. λαλεῖς] λαλησεις 247. 
ὠσὶ] εἰς τὰ ὡτα ςξ) 1.8. τῇ λαδ] Ἢ ταῖς 244. 8ῖλν. Οἴἶτορ. 
λαξ τὰ} τὸ λακ τα {Π1,93». 243. τὼν ανδρων των τῶν καϑημενων 

53) 1.8. τὸ λαξ τοῖς των χαϑημενων ξ6, 246. τὸ λὰξ ὃς ἵςησιν 

Ατη. 1. ἐπὶ τῷ τείχους] α τε 144. δια τε τείχους 1 ς8. 

ΧΧΝῚΙ. εἶπε πρὸς αὐτὰς] προς αὐἷδς 44. Ῥαψάκης] Ῥαψὰκ 
8ῖαν. Μὴ ἐπὶ τὸν] μη ρος τὸν Χ], 10, 445 ξ3» 715 74» 82, 92») 

93: τού, τοϑ, 120, 123) 134) 1447) 158, 236, 242, 243) 244γ34. 

ΓΑ. Νῖο. σεογρ. δίαν. 

ΕἸΣ οἷ 

πὶ νν 
Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεκ. Οατ, ΝΙέ, ᾿ς ἐπὶ τὸν---πρὸς σὲ] προς ὑμᾶς και 
προς τὸν κύριον υμων (οὐεχ δύγ. Ραγι. κ κύριόν σου] χυρίον ὑμὼν ΤῸ) 
ςς, 82) 93, 1ο8, 158, 244,)24ς. καὶ πρὸς σὲ] ἢ προς υμας το, 85, 
93» 108, 18, 245. ἢ ρος σὲ 44) ς2, 74, 92, τού, 120, 123, 134. 
144, ,16, 242. Οοπρὶ. (αἱ. Νίς. Ασηλ. ᾿. και προς υμαᾶς ςξ, 244. 
α καὶ Θεοῦ. ὀἀἐπέρειλέ με] ἀπεραλκεμε το, 85, 93, τοβ. Οοηνὶ. 
ὠπές. με ὁ κύρ. μ6}] κ24ς. ὃ κύριός μ5] α ὃ σοπιρί. λαλῇσαι] 
Ῥγδβιητ, τε 19. ἐπὶ τὰς ἄνδρας] προς τὰς ἀνδρας 8, 93, τοϑ, τΩ3. 
Οοπιρ. τῇ φαγεῖν] ινα φαγωσι 19, 82, 93; τοΒ. Οογηρί. τὴν 
κόπρον αὐτῶν] τὴν κοπρον αὐἷε 436, 242. 4Δέγεις ἐογμπε ϑγγ. Βατ- Ηῦσ. 
καὶ πιεῖν] καὶ τσίωσι 19, 93» 108. ΟΟΠΙΡΙ. καὶ ινὰ τσιωσι 82. χᾶι 
τσιὴν 242. τὸ ἔρον αὐτῶν] τὸν ἔρον αὐΐων 74., 93, 134. Οομιρὶ. ΑἸ. 
Α αὐὔων 236, 242. τὸ ὄρος αὐτῶν 24:ς. πγίπαπι ξογίηη 50. Βατ- ἘΘθτ. 
μεϑ᾽ ὑμῶν] μεϑυων 64. μεϑ' ὑμῶν ἅμα], ἀμα 71, 121, τς8, 247. 
ΑΙΕεχ. Αιπο. τ. Ασηι. Εά, 

ΧΧΨΥΠΙῚ. Καὶ ἔς] κᾶἂι ἄνεξὴ 93. φωνῇ μεγάλῃ] αὶ φωνῃ 11. 
Ἔ λέγων 923... Ἰ[εδαϊςὶ} Ιαδαϊςη τοό. καὶ ἐλάλησε] και εξοησε 
247. τὲς λόγους] -ξ- τεῖες 19, τοϑ. Οοιηρ. τῇ μεγάλε] α με- 
γαλε 82. τὸ βασιλέως τε μεγᾶλξ 93, το8. Οοπηρὶ. ΑἸεκ. Απῃ. 1. 
Ατη. Εά. πς 

ΧΧΙΧ. ὁ βασιλεὺς] Ἐ Ἀσσυρίων 82, 93») 108, 243, 244. Μὴ 
ἐπαιρέτω ὑμᾶς] μη υμας ἐπαιρέτω 19, 82, 1οϑ8. ΟομρΙ. ἵνα μὴ ἐπαί- 
ρῃ ὑμᾶς ΟΘεοτρ. 8ϊαν. Μοίᾳ. Μὴ ἑπαιρ. ὑμᾶς Ἔζεκ. λόγοις] ποπ 

τος ἰηζαίμεί Ἐπερλία: δῖαν. Οἰἶγος. ποὴ νος “εάμεαι Ἑπρολίας Ψυϊρ. 
ἐπαιρέτω ὑμᾶς} ὑμᾶς επερετω 93. 
Οεοτρ. δ[αν. Μοίᾳ.Ύ ᾿ΕΒζεκίας λόγοις} ΤΥ. 121, 247. λογοῖς λο- 
γοις λό. λόγοις], ΧΙ; ς2, ςς, 64, 74. 92, 93, τού, τοϑ, 120, 
123) 1347) 144) τς8, 236, 242, 24ς. (ορὶ. ΑἸ. ΑἸΙεχ. (δε, Νῖς. 
ὅτι οὐ---ἐξελέσϑα!] ὅτι οὐκ ἐξελεῖται ὑμᾶς Θεοῦ. ὅτι οὐ μὴ δύνη- 
ται] ὅτι καὶ μὴ δύνητε (ἢς) (αι. Νίς. ὅτι καὶ ϑύναϊαι τς Οὐοάϊοες 8εγρίϊ. 
ὅτι δύνηται (πιαγρ. ὅτι ἐ) Αττη. ἙΕά. δύνηται] δυνησηται 64. Α]ά. 
δυνήση Οομηρί. ὑμᾶς ἐξελέσϑα!ι} ΤΥ. τό, 85, 93, τοϑ, 243, 246. 
Οοπιρὶ. ὑμᾶς ἐζξελέσϑε (ἢς) (αι. Νίς. ἐκ χειρὸς αὐτὰ} εκ χειρος 
μου ΧΙ, 19. ἐς» ςό, 64, 71) 745) 82, 92) 93. 1ού, τοϑ, 119, 120. 121, 

123) 134) 144γ 158, 236, 242, 243, 2447γ24:, 247. (οἰηρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. 

εκ τῶν χείρων μοὺ 44) 2406. εκ «χειρων μου 
ς2. Αγηγ. 1. Αἴη. Ἐάὰ. 

ΧΧΧ. Καὶ μὴ] α καὶ 93. 

242. Ἐφεκίας} α 44) γι. 
Οοιηρὶ. ΑἸά. λέγων] καὶ λεξάτω Ατηι. τ. Αἴτῃ. Ε4, ἘΕξαιρό- 
μενος} οτι εξελεμενος 244. Εξαιρέμενος ἐξελεῖται) ὅτι ἐξελῶμεν 
({ς) ἐξελεῖται ςς. ἐξελόμενος ἐξελεῖται ἡμᾶς ΑΙεχ. ἐξελεῖται] 

μὴ ἐπελπιζέτω)] μη ελπιφετω 74, 

Ἔ ὑμᾶς ΧΙ, 44. ζ2, τό, 71) 74, 93) τοῦ, τοϑ, 110, 120, 134) 144. πο νὶ 

“30, 24-ς, ᾿46, 247). Οοπιρὶ. ΑἸά. Οδι. Νὶς. Οεογρ. 81αν. Μοίᾳ. 
Ἔπμας 82, 1215 123)168, 542. Αττῃ, 1. Απτη. Εά. Κύριος] ὁ Κυ- 
ρίος τοϑ, 123. ΟΟΠπΊρ͵. - ὑμᾶς 243. οὐ μὴ τταραδοϑῃ] ρταετηίτε. 
και 82, 93; 1ο8. Οσπιρὶ. καὶ οὐ τταραδοϑῃ Ατἰτη. τ. Ατην. Ἐά. ἐν 
ΧΕΡῚ] εἰς χείρας 10) 82, τοϑ. ΟΟπρ]. Αγηι. 1. Ατην. Εὰ, εἰς τὰς 

χερῶς 93: 
ΧΧΧΙ. ὁ βασιλ. ᾿Ασσυρ.] - ὁ βασιλεὺς ὁ μεγας 82,93. - ὁ 

βασιλευς μέγας τοϑ. Ποιήσατε) τοοίησον ϑἷᾶν. Οἴἶος. Ποι- 

ἥσατε---τπρὸς μὲ] εἰ βέλεσϑε εὐλογηϑῆναι πορεύεσϑε πρὸς μὲ ΟΥΠ]}. 

᾿Εξεκίας] βασιλεὺς ᾿Εδεκία ; 

πρὸς Κύριον] ἐπὶ Κυριον 82, 939 108. κφ ΝΜ 

τς ΩΣ 

ἧκ. Ὁ ἐν»; 

ἢ 

ς Γ.Σ 
ᾷΑς,ς ».,,, κα 
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ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ. 

᾿ ΚῈ ᾧ, ΧΥΠΙ. 
,»Ὃ .Φ ἈΝ ν ρ᾿ 9 “Ὁ ΄ Ν ’ 

ϑατὲ πρὸς μὲ, χαὶ πίεται ἀνὴρ τὴν ἄμπελον αὖτϑ, καὶ ἀνὴρ τὴν συχὴν αὐτῷ φάγεται, χαὶ πίεται 

ὕδωρ τῇ λάκχε αὐτῇ, ΄Ἑως ἔλϑω χαὶ λάξω ὑμᾶς εἰς γῆν ὡς γῆ ὑμῶν, γῆ σΐτα χαὶ οἶνα καὶ ἄρτα 33. 

χαὶ ἀμπελώνων, γῆ ἐλαίας ἐλαίου καὶ μέλιτος, καὶ ξήσετε χαὶ οὐ μὴ ἀποϑάνητε: χαὶ μὴ ἀχόετε 

Ἐξεχίου, ὅτι ἀκατᾷ ὑμᾶς, λόγων, Κύριος ῥύσεται ὑμᾶς. Μῆ ῥνυόμενοι ἐῤῥύσαντο οἱ ϑεοὶ τῶν 

ἐθγῶν ἔχαςος τὴν ἑαυτῷ χώραν ἐκ χειρὸς βασιλέως ᾿Ασσυρίων ; Πᾷ ἐφξὶν ὁ ϑεὸς Αἱμᾶὰϑ,, χαὶ 

᾿Αρφάδ;, ’σϑ ἐςιν ὁ ϑεὸς Σεπφαεραΐμ, ᾿Ανὰ, χαὶ ᾿Αδαᾶ, ὅτι ἐξείλαντο Σαμάρειαν ἐκ χειρός μου ; 

Τίς ἐν πᾶσι τοῖς ϑεοῖς τῶν γαιῶν, οἵ ἐξείλαντο τὰς γὰς αὐτῶν ἐχ χειρός μδ, ὅτι ἐξελεῖται Κύ-.ἅ 

ριος τὴν Ἱερεσαλὴμ ἐκ χειρός μου; Καὶ ἐχώφευσαν καὶ οὐχ ἀπεχρίϑησαν αὐτῷ λόγον, ὅτι ἐν- 

τολὴ τῇ βασιλέως, λέγων, Οὐχ ἀποχριϑήσεσϑε αὐτῷ. Καὶ εἰσηλθεν Ἑλιαχὶμ υἱὸς Χελχίρυ ἃ 

οἰκονόμος, καὶ Σωμνὰς ὃ γραμματεὺς, χαὶ ᾿Ιωὰς υἱὸς Σαφὰτ ὁ ἀγαμιμγήσχων πτρὸς ᾿"Εζεχίαν, ἂι-- 

εὀῥηχότες τὰ ἱμάτια, καὶ ἀνήγίειλαν αὐτῷ τὰς λόγες Ραψάκου. β 

Αἴεχ. νοΐ. ἴ. Ρ. 18. εὐλογίαν] εὐδοκίαν εαὐΐοις 19, 82, 93, τοϑ. 
εὐλογαὰ 158. χαὶ ἰξέλϑατε]. καὶ εἐζξελϑετε 445) ςό, 64) 745 τού, 
121, 123) 134) 144, 2429) 244, 324ς. ΟΠ]. ΑἸά. Οι. Νίς. καὶ 
πίεται τ᾿ -- φάγεται) χαι φαγετε ἕκαςὸς τὴν ἀμπελον αὐἷκ,, καὶ ἑκαςος 

τὴν συκὴν αὐΐα 19, τοϑ. ἔς, ηἰῇ φάγεται, (πΊρ]. καὶ φάγεσθε 
ἕκαςος τὴν ἄμπελον αὐτῇ καὶ τὰς συκῶς αὐτῷ Ογτὶ]]. ΑἸεκ. 1. εἶτ. καὶ 
φάγεται ἀνὴρ ἕκαςος τὴν ἄμπελον αὐτὰ καὶ τὴν συκῆν αὐτῷ ΑΥΠ). 1. 
Ἀπη. Ἑά. καὶ πίεται ἀνὴρ) καὶ φάγεται ἑκαφος 82. καὶ πίονα! 
ἄνδρες Θεοτ. πίεται τ] τοίηται (ἢς) 44. φάγεται (πηᾶγρ. πειε- 
γα!) τό. πιετε τοό. τὴν ἄμπελον αὐτ8} ἀπὸ τῆς ἀμπέλε αὐτῶν 
Θεοῖς. ἀπὸ τῆς ἀμπέλου αὐτῷ δῖαν. καὶ ἀνὴρ] α ἀνὴρ 44) 82. 
τὴν συκῆν αὐτῶ} τὴν συχὴν αὐΐω )4ς. ἀπὸ τῆς συκῆς αὐτῶν Οφογς. 
ἀπὸ τῶν συκῶν αὐτῷ διαν. φάγεται] φώγοναι Οεοτρ. γεύσεται 

δῖαν. καὶ πίεται 29] -Ἐ ἐκαρος 109.) 82) 93. ΟΟΠΡ]. πᾶε εκαςος 

τοϑ. -Ἐ ἀνὴρ δι κα Οοάδχ ὅγγ. Ῥαγΐ, καὶ τοίεσϑε Ογτ!!. ΑἸεχ. 1. 
εἶ, καὶ τίοαι Θοορ. ὅδωρ] τὸ υϑωρ το, 71) 82) 1ο8. Οοπηρὶ. 
ἀπὸ τῷ ὕϑαϊος Θεοτς. τῇ λάκκου αὐτῷ} τῷ λάκκου ὑμῶν ΟΥή!. 
Αἴοχ. 1. εἶϊ. πὸ τῷ λαάκκε αὐτῷἪ Αγ. τ. Απη. ΕΑ. ϑιαν. τῷ λάκχω 
αὐτῶν Οεοτρ. 

ΧΧΧΙΙ. Ἕως ἔλϑω] ἕως αν ελϑὼ 93» τοβ. Οοπηρὶ. Ογπ]}. ΑἸοχ, 
1. εἶς. -Ἡ πρὸς ὑμᾶς Αττη. τ. Ἕως ἔλϑθω---εἰς γῆν] δδοπες τρρίαπε 

εἰ αεείρίαπι δἰ ἱταη γα π ὉοΣ ἐῃ ἰεγν απ Ἄττῃ. Ἐα. εἰς γὴν] εις Τὴν 

ὙῊΡ 71- Ἔ- τοιαύτην ϑ8ῖἷαν. ὡς γ᾽ ὑμῶν] ὡς εἰς τῆν γῆν υμῶὼν 10, 

82, 93, 108. (οπηρ]. ὡς ἡ γὴ ὑμῶν τό, 64. 119, 244. 24,246, 247. 

ΑἸά. ΑἸεχ, Ογηῖ!, ΑἸεχ. ἵ. οἷς. ὡς γὴν ὑμὼν 92. -Ἐ ἐσὶ Αἰτη. τ. Αἰτη. 
Ἐὰ. ϑ8ϊαν. Οἴτορ. γῆ σίτου] α γη 11. γὴν σίτου 19. 82, 935 108. 
Οὐοπρρὶ. καὶ ἄρτου] καὶ ἀρτὼν 1Π|, ΧΙ, 44, τό, 64, γ4.5 τού, 120, 

| ὑφ χ23, 1247) 1589 236, 244. 24 5, 247. ΑἸά. (δι. Νὶς. Ογι!. ΑἸεχ. Ἰος. 
: Ἁ 

εἶς, διαν. “καὶ ἄρτου καὶ ἀμπελ.} καὶ ἀὠμπελ. καὶ ἄρτου ΑΙεχ. 
εὐμπελώνων καὶ ἄρτου Αττη. τ. Απη. 4. “" καὶ ἀμπελώνων] -ξ- και 
ἐλαιᾶς 10, 82) 93, 108. καὶ ὠμπελώνων--- φήσετε] καὶ ζησεσϑε 44. 
γὴ ἐλαίας ἐλαίου} γῆν ἐλαιξ 19, 82, 93) τοϑ. Οὐπρ]. καὶ ἐλαιε 246. 
ἐλαΐον] ἐελαιᾶς 244. καὶ μέλιτος α και τιοό. καὶ ξήσετε] καὶ 

φησεσϑε ςς, 82, 93» 1ού, 108, 123, 243) 244) 247. (πρὶ. καὶ ζη- 
σέϊαι 242. καὶ ξησεσϑαι 245. α καὶ Απῃ. 1. Αγηι. ΕἘὰά. καὶ οὐ 
μὴ ἀποϑανητε] καὶ οὐκ ἀποϑανεισϑε 82, 93» τοϑ. Οομηρ]. καὶ οὐ μη 

αποϑανειτε 144. καὶ οὐ μὴ αποϑανεῖαι 24ς. καὶ μὴ ἄκδετε] και 

οὐ μὴ ἀκδβετε 242. ἀπατῷ} ὡλανᾶ 2446. Κύριος ῥύσεται] Κυ- 

ιος ἐξελεῖαι το, 82, το8. ΟὈπιρ]. Κυριος ἐξελευσέϊαι 92. Κύριος 
ῥύσετε (ῆ.) 242. ὑμᾶς] ἡμας 82. Απῃ. Ἑά. 81αν. 

ΧΧΧΙΠΙΙ. ἕκαςος]) ἕκαςος αὐτῶν δῖαν. ἕκαςος δὲς. δὰ ἤη. οοπ.] 

ἑκάςος εκ χειρος αὐε τὴν γὴν βασιλεως Ασσυριωὼν 19. τὴν ἑαυτᾷ 
χώραν] τὴν γὴν αὐΐκ 82, 93, το8. (πρὶ. τὴν αὐῇα χώραν 1ς8. τὴν 
αὐτὰ χώραν (αι. Νῖς. λέαυτϑ Ασπι. σ. Ασπὶ. ΕἘά. ἐν τῇ αὐτὰ χώρα 

ϑίαν. Οἴτορ. 

ΧΧΧΙΝ. ΠΕ ἐςὶν] τὲ εἰσιν 1959 82, 93) τοϑ. ΟοΙΩρΡὶ. ὁ Θεὸς 
Αἰμὰϑ]1 οἱ ϑεοι Αἰμαϑ' το, 82,93. το8. Αἰμῶϑ] Εμαϑ' ς6. Ατηι. 1. 
Αγ. Ἐἀ. 8ιδν. ᾿Αμαϑὲ Ουτῖ!. ΑἸοχ. νοἱ. ᾿1. ρ. 4οο. Ἐμπαὶ (ξδοτς. 
χαὶ ᾿Αρφαδ) και Αρφαλ 11, τοϑ. καὶ Αρφαν 1Π. καὶ Αρφαϑ' ςὅ, 
82, 110) 236, 242, 243, 244. 246. καὶ ᾿Αρφαϑὲ Ογη]!. ΑἸοχ. 1. οἷξ, 
καὶ ᾿Αρπὰδ Απῃ. τ. Αττη. Εά, Θοοτρ. -᾿Αρφαδ---Σεπφαεραὶμ] Αφαδ 
Σεπφαρεᾶιμ 44. πῇ ἕξιν ὁ Θεὸς] τε εἰσὶν οἱ ϑεοὶ 19. Ες, ρΓδε- 
τοὶ ὸ καὶ, 82, 93) τοϑ. Οὐρὶ. ῥγϑπηϊῖ. καὶ 244. Σεπφαεραϊμ] 
Σεπφαρειν το, 1ιο8. Ἐπφαρεεμ ςς. Εφφαρϑαιμ τό. Σεπφαρδεμν 74. 
Σεπφάρειμ 82) 93. Σεφφαρξβαιμ ττο. Αἷεχ. Σεπφαρβεθ τς8. Σεπ- 

φαάρκειμ 243, 244. Ἐπφαξραιμ 24ς. Σεπφαρεὶν Οοηρῖ. Σεμφα- 
ρεαὶμ ΔΙά. τῆς τυόλεως Σεφαρϑεὶμ Ογτῖ!, ΑἸοχ. 1. οἶξ, Σεπαρεὶμ 

Ἀπ. 1. Σιππαρεὶμ Ατῃ). Ἐ4, Σεππαρεὲὶμ Οεοτρ. Σεραπφαρᾳὲμ, 

δῖαν. Οἴἶτος. Σεπφαρεὴμ 5[ν. Νοί!. Σεπφαεραὶμ--ἐξείλαντο] 
Σεπφαρεμαῖν οτι εξειλαύϊος 11. ᾿Ανὰ] καὶ Ανὰ 446. ργαηιίε, τῆς 
πόλεως Ατπλ. 1. Αγ. Εά., καὶ Μαναγανὼ Οεογγ. καὶ Μιὰν αν, 

Οἴτορ. ᾿Ανῶ, καὶ ᾿Αδα] καὶ πε εἰσιν οἱ ϑέεοι τῆς χώρας Σαμαρειας 

19. 82, τοβ. ἔς, εἰῆ Σαμαριας,93. λα 71,94ς. Ανα καὶ Ανα (ΩΡ 5} 

Οοάεχ ὅγγ. Ρασ. καὶ ᾿Αδὼ] α καὶ 44. καὶ Αὐὰ ξς, 64, 110) 
1205) 121) 123) 1445.243. ΑΙά. ΑἸεχ, δοῦν. καὶ Αδλα (οοττ.) 134. 
και Ανα 416, 542. (Δἴ. Νίο. καὶ ᾿Αδα Οοιηρὶ. καὶ Γαΐὰῶ Αγ), τὶ 

καὶ Γανὰ Ατη. ΕἘά. ὅτι ἐξείλαντο) μὴ ἐρρυσαντοὸ ΧῚ, μη εξειλαντο 

19) δ, 56, 71) 82, 93, 108, 1ς8, 546. Αἰεχ, Απῃ. Ἐά. Οεογς. ϑ[αν. 

μῆτι ἐρρυσανῆο 44, ξ2, 745 92, τού, τ20, 134) 144) 416, 442. (λῖ. ΝΙς, 
μῆτι εξειλανἧο 64. τι9, 121, 243) 3442 247. ΑἸά. μη ἐξείλοντο 121: 
Οοαρ!. μὴ ἐξίλαντο (Η.) 24ς. μὴ ϑύνανϊαι ῥύσασϑαι Ογεῖ!!. ΑἸοχ. 
Ἰ. εἷε. μὴ αἰρόμενοι ἐξείλαντο Αἴτη. 1. Σαμαρεια»] ῥγαετηϊί. τὴν 
19, 82, τοβ. Οοπιρὶ. τὴν Σαμαριαν 93. Σαμαριῶν Φ4ς. ἐκ χει- 
ρός μ8} ἐκ τῆς χειρός μ8 γῆ}. ΑἸἴεχ. ἵ. οἷς, ἐκ Χειρὼν μου Ατῃι. 1. 

Απῃ. Ἑά. δῖαν. 

ΧΧΧν. τίς ἐνττχειρός μο0] μὴν ἐἄἴδονμνα ρεμέζαν ὑβαγενε Πδετα- 

δὲ! σγτωνι ῥιαν αἷς παν πε ΑτΩΌγ. τϊς ἐν πᾶσι τίνες εἰσὶν ἐν πᾶσι 

Απη.. Ἐπ. πὰρ. Τς ἔν τασι--- γαιῶν] Οκίπανι ἐΠΠ1 μη ἴα πέσον. 

5 διὲς ἐσεγανμπι ας. οἷ ἐξείλανγ]ο} ος ἐξείλετο το, γ4, τοβ. Οοπιρὶ, 
ὃς ἐξείλανο (ἢς) 82. ος εξειλατο 91. οἱ εξειλονῖο τοῦ, 123, 134, 
144, 242. Οδῖ. Νὶς. οὗ εξειλον 120. Αἰά. οἵ ἐξείλαντο--- χειρός 

μου] ἐξείλετο αὐἷας ἐκ χείρων μου 4.4. τὰς γᾶς] τας γαιας ΧΙ, ςς, 

ξό, 119.) 123, 1ς8,, 226, 242, 243, 244) 24ς. ΑΙεχ. (ὐΑῖ. Νίσ. τὴν 

γῆν 10, 74, 82, 93. τού, τοϑ. (οπρ!. τῶς χωρᾶς 121,)247. πασας 

τας γαιας 246. γαὰς] γαιας ΤΠ]. τιᾶγσ, αὐτῶν] αὐἷε γ4, 82, τοϑ. 
Οομηρ. ἐκ χειρός μα 19} ἐκ χειρῶν με (ἢς ἱπτ2) ΑΥπι. τ. Αὐπι. 
ἘΔ. ὅτι ἐξελεῖται] ργευηί. καὶ ϑίαν. ὅτι ἐξελεῖται ὅτε. δά ἤη. 
οοπι.}  1ς8. φμομίαπι ἐϊδεναὐὶ! ονείπκε Ὦσμς ας ΗἸσγ οι ὅ{ε 

πᾶν σα. ΑΥδγ. ωμὐ δου ἐγηενε. ορείπως ενω αίονι ὧδ απ πιρα ἢ 

Ψυρ. ΐ 
ΧΧΧΝῚ. Καὶ ἐκώφευσαν] και ἐσιωπησῶν τ9, 82, 93, τοϑ. (Οοάεκ 

ϑγτ. Ῥαγίΐ. πιαγσ.) οπρ!. ἐκώφευσαν] -- ὁ λαος ((οάοκ ὅγτγ, Ραγῖζ 
(Ὁ 56) Θεογρ. δ'3ν. ἐκ ἀπεκρίϑησαν] ἐδεις ἀαπεχριϑὴ 246. ἐκ 
ἄπεκρ. αὐτῷ λόγον] οὐκ ἔδωκαν ὠπόκρισιν Ατπλ. τ. Απῃ. Ἐά, ὅτι 
ἐντολὴ) οτι ἐν τῇ ἐντόλῃ 246. -ἰ- δεδομένη ἣν Ατπη. 1. Αγπγ. Ἐά. ὅτι 
ἐντολὴ τῷ βασιλέως} ὅτι ἐνετείλατο αὐτοῖς ὁ βασιλεὺς (Θεοῦ. ϑ8ἷαν. 

τ βασιλίως} -Κ αὐΐη το, 93, τοβ. Οομηρ!. -Ἑ αὐτῇ (ἢς)} 82. Ὁ ἦν 
246. λέγων) λεγοἶος 19, 82, τοϑ, 242. (οπ)ρί. κα 44. Ἀπ. 1. 
Αγπι. ἘΔ. λεγεσα 71. λεγοῦδες 93. οὐκ ὥποκριϑ. αὐτῷ] ὅτι μὴ 
ϑώσεσϑε αὐτῷ ὠπόκρισιν Ατπι. τ. Αγ. Εἀ., οὐκ ἀποκρίνεσθαι αὐτῷ 
δδὲν 5ῖλν. Οῆτορ. 

ΧΧΧΨΥΊΙ. Καὶ εἰσῆλϑεν) Ηἰς ἱποῖρὶε σαρ. χῖχ. ἴῃ Ἐ4. ΑΔ, εἰσ- 
ἤλϑεν]} εἰσηλϑὸν 44. Οοάεχ ὅγγ. Ῥατζ, Ἑλιακὶμ] Ἑλιακεὶμ ΑἹ. 
Ἑλιακὶμ-- Ἐζεκίαν] Ελιακειμι καὶ Σομνας κῶὶ Ιωας προς Εζεκιαν 44. 
Ἑλιακὶμ υἱὸς Χελκίου] Ἐλεακὶμ υἱὸς Χελεκίου 8]4ν. Οἷἶτορ. υἱὸς 
Χελκίου] ὁ τὰ Χελκχιξ το, 829 93) τοϑ. Οὐπιρὶ. α Οοήεχ ὅγε. -Ῥατὴς 

μαδοὲ υἱὸς ἴῃ ομαγαόξ, πηΐποτε Αἷεχυ ὀ ὁ οἰκονόμος] -[- ὁ υἱὸς Χελκείς 
ἱπῖοσ ὑπ οο8 ΑΪοχ. καὶ Σωμνὰς] καὶ Σωμνὰ τς8. χαὶ Σομμαν (α}, 

Σομνας) 24ς. καὶ Σομνας Ο΄ϊ. Νῖς. καὶ Ἰωὰς υἱὸς Σαφὰτ] εἰ 

δραάιε δῖα: ἀπ αρὰ Ναὶσ. Ἰωὰς] Ιωΐας 242. Ἰωὰδ Ατην. σ. Ασηῖ. 
ἙΔ4. υἱὸς Σαφὰτ]) υἱος Σαφαν 11. υἱος Ασαφ ΧΙ, ςς, 74. 92, τού, 
110) :20, 121) 134) 144. ΑΙεχ. ὃ τὰ Ασαφ 10) 82, τοϑ. (Ὀπιρὶ. ὁ 

τὰ Σαφαϑ κ6. υἱος Ιωσαφατ 64. ΔΙ. υἱος Ασα γ1, 24ξ. ὁ τῷ Σὰφ 
(ἢ βπδ ἤπεξ) 93. ὁυιος Ιωσαφατ τφ8. ὃ υιος Ασαῷ 216. 442. ὁ 

38ι 

34. 

38. 

46. 

37. 

(»- «ς. 

ἐν 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ. 
κΕΦ. ΧΙΧ. 

Ψ9 »,] ᾿ ε 1 :. ΚΑΙ ἐγένετο ὡς ἤχουσεν βασιλεὺς ᾿Εζεχίας, καὶ 
.2. 

3. 

4. 

τ 

σάχκον, χαὶ εἰσῆλθεν εἶο οἶχογ Κυρίου. 
,. Ν ΝᾺ 

ρ΄ γραμματέα, χαὶ τς πρεσβυτέρους τῶν ἷε 
εςἥΝ 9 ΄ φήτην υἱὸν ᾿Αμώς. Καὶ εἶπον πρὸς αὖτ 

χαὶ πταροργισμ ἡ ἡμέρα αὕτη" ὅτι ἦλθον υἱοὶ ἕως ὠδίνων, 
σὼς εἰσαχόσεται Κύριος ὁ Θεός σου “χάντας τὸρ λόγες 
᾿Ασσυρίων ὃ χύριος αὐτῷ ὀνειδίζειν Θεὸν ξῶντα, χαὶ βλ 
Θεύς σου, χαὶ λήψη προσευχὴν περὶ τῷ λείμματος τῷ εὑρισχομένου. 
βασιλέως ᾿Εζεχίε πρὸς Ἡσαΐαν. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἡσαΐᾶς, 
Τάδε λέγει Κύριος, Μὴ φοξηϑῆῇς ἀπὸ τῶν λόγων ὧν ἤχεσας, 
σιλξως ᾿Ασσυρίων. ᾿Ιδὲ ἐγὼ δίδωμι ἐν αὐτῷ πνεῦμα, καὶ 

, ται εἰς τὴν γῆν αὐτᾶ" χαὶ χαταδαλῷ αὐτὸν ἐν ῥομφαίᾳ ἐν τῇ γῆ αὖτ 
χης, χαὶ εὗρε τὸν βασιλέα ᾿Ασσυρίων ππολεμᾶντα ἐπὶ Λοξγὰ, ὅτι 
Καὶ ἤχδσε περὶ Θαραχὰ βασιλέως Αἰϑιόχων, λέγων, 

του Σαφαν 246. υἱος Ἰωασαῷ 247. ὃ υἱὸς ᾿Ασσὰφ Οἱ, Νῖςο. υἱὸς 
Σαπὰ Ἄξτη. Ι. ΔΑπη. Ἑὰ. υἱὸς Σαπᾶτ Οὐ ογρ. τορὸς Ἐζικίαν] 
ωρος τὸν Εζεκιαν 11. ΑΙεχ. . διεῤῥηχότες τὼ ἱμάτια] ρταυηῖι. και. 
242. καὶ διέῤῥηξαν τὰ ἱμάτια αὐτῶν δος. καὶ ἀνήγ[ριλαν] και 
απηγίειλαν 93, 1.8. τὲς λόγους] τὰ ἐντάλματα Αττη. 1. Αγῃι. 
ἘάΔ. Ῥαψάκε] Ραψακιου 19, τοβ. ῥγαεπηῖῖτ, τῇ τῶι. 

1. Καὶ ἐψένετο) αὶ ἐγένετο γι. Καὶ ἐγένετο---διξῥῥηξε] ως δὲ 
ἤκεσεν ὁ βασιλ, Ἐζεκ. τανταὰ διερρηξε4. ὃ βασιλεὺς} , ὁ 11. (Αἱ. 
Νίς. 71. καὶ διέῤῥηξε] αὶ καὶ ςς, γ1, 93, τοβ, 542, 244, 247. 
Οοάεχ ϑγγ. Ῥαγί, (ογωρί. Αγ). σ. Αση. Ἐά, ϑἴαν, Οῆτορ. τὰ 
ἱμάτια αὐτῷ] τὰ (ματιὰ εαὐῇς 11. ΑἸοχ. τεριέξαλετο] τεεριεδαλ- 
λετοὸ 242. καὶ εἰσῆλθεν] και 226.Ἡὀἑ εἰς οἶκον Κυρίου] εἰς «τον. 
οἴκον Κυριε 93.» 121) 247. (ΟΙΡΙ, κα Κυριπ 242. 

. ἢ. Καὶ ἀπέρειλε] - Ἐ Ἐξεκιας 93, τοϑ. κα 2425. Ἑλιαχὶμ) 
Ρ στη. τὸν 246. ᾿Ἑλιακεὶμ ΑΙά,. Ἑλιακὶμ τὸν οἰκονόμον τον οἱ- 
χονομον Ἑλιακειμ ς6. α Ἑλιάκιμ τὸν 242. τὸν οἰκονόμον] αὶ 44. 
τὸν οἰκονόμων ([ς).93. Σωμνῶν] Σομναν 144. Ρομναν 242. Σομ- 
μαν 24ς. Σοξνᾶν Οοπιρὶ. Σαμνᾶν ΑΙὰ., δοόμανι νυΐγ. . τὸν 
γραμματέα} κα 44. τὸν γραμμαΐεαν 93. καὶ τὲς τορεσξυτέρους 
χαὶ τὸν Σαϊτην χαι τες τορεσδύϊερες καὶ τον Σεμαιησεμαι καὶ τὸν 
Μακραπὴν τὸν γεροΐα 19θ.« τῶν ἱερέων] α των 244. ἐκ τῶν ἱερέων 
Απη. σ. πῃ. Ἐά. περιδεδλημένους σάκκες] τεριξεδλημένους ἐν 
σάκκῳ ϑῖλν. πρὸς Ἡσαΐαν] προς Ἰἰσαιαν τι44.- τὸν τοροφήτην 
υἱὸν ᾿Αμώς] υἱον Αμως τὸν τῦροφητὴν ΧΙ, 64, 71, 84, 93. 1οό, τοϑ, 
1195) 120, 121) 123, 1347 1447) 216, 242, 243,).24ς. Οοπιρὶ. δῖ. Νίς. 
υἱὸν ἄμμως τὸν ττροφητὴν 44, τ1ς8, 247. ΑΙά. τον υἱον Ἄμως τὸν προ- 
φητὴν ςς. υἱὸν Αμμὼν τὸν προφητὴν 74. Αμως τὸν τροφητὴν 244. 
᾿Αμώς]} ᾿Αμμώς ΑἸεκ. 

11. Καὶ εἶπον] καὶ εἰπε], 1ταδῖ, 24ς, 247. καὶ εἶπαν τό, χ46. 
Οαῖ. Νίς. πρὸς αὐτὸν] αὐΐῳ 44. ς6,246.Ύὸ: Τάδε λέγει ᾿Εζεκίας] 
ὅτω λέγει ᾿Ιεζεκία δῖαν. Οὗτος. Ἡμέρα ϑλίψεως] -Ἐ καὶ ὀνειδισμε 
10, 82,93, τοϑ. ᾿Γεοάοτεῖ, Ο. ς2. ἰπ 4 ερ. ἐλεγμξ] ἀλαλαγμε 
44. ᾿λλεγμὲ (ἔς) 93. ἐλαγμα τοό.. καὶ παροργισμὲ] και παρ- 
οργισμος ΧΙ. καὶ τσαροργ. ἡ ἡμίρ. αὕτη] κα 44. καὶ ἡμέρα τὰρ- 
οργισμᾶ ἐρὶν αὕτη Θεοῖφ. ἡ ἡμέρα αὕτη] κα ἡ τς8. Βρθοῖ καὶ ἱπ ομᾶ- 
χαΐξ. ταΐποτε ΑἸεχ ὅτι ἦλϑον] α οτὶ 71. υἱοὶ] οἱ νιοι ςς, ςό, 74, 
935 108, 1109) 121) 123) 242, 24ς, 246. (πρὶ. (δι, Νῖς. ἸΤτεοάοτεῖ. 

1. οἷ. καὶ ἰσχὺς οὐκ ἕξι] καὶ ἐκ ἐξὶν ἰσχὺς το, 93, τοΒ. Οομρρ. 
ὙΠροάοτεῖ. 1. οἷ, τῇ τικτόσῃ] τῇ 246. ἐν τῇ τικτώσῃ Ἀπ. 1. 
Ἄσῃη. Εάή. 

ΙΝ. Εἴ πως] ὁπως «46. εἰσακέσέαι Κύριος] α Κύριος Ατηι. Ἐά. 
ὁ Θεός σου] α σου ξς. ἀὸ Θεός Απτπι. 1. στάντας τὲς λόγους] 
λα τταΐΐας το, 82, 93, 1ο8. δαδεῖ τανας ἱπ σἢαγ. πηΐη. ΑἸοχ. τῷ ἔν- 

τάλμα]α Αττὰ. τ. Αὐτ. ἙἘά. ὃν ἀπέςειλεν---Θεὸν ζῶντα] ος ὠνειδισε 
Θεὸν ζων]α 44. ὃν ἀπέςειλεν αὐτὸν] . αὐΐον γι, 24ς. Αἰτη, 1. 
Θεοῖς. δῖαν. ἀἐἀπέςειλεν] ἀπεροιλαν 242. βασιλεὺς ᾿Ασσυρίων] 
ὁ βασιλευς Ασύριων 24:ς. ὁ κύριος αὐτῷ] α γ1. αὐτ] αὐῆων 
τοό. αὐτὴν 242. ὀνειδίζειν] ὠνειδίζειν (ῆ5) τοό. καὶ βλασ- 
φημεῖν] καὶ ἐλέγχειν 19, 82, 93» 1ο8. Οὐρὶ. καὶ βλασφημων 44. 
ἐν λόγοις} λογους 111. κεν 82,93. οἷς ἤκεσε] ὃς ἡκασε. ΠῚ, 10, 
82) 1οϑ8. Οοπιρί. ὃς οὐκ ἡκᾶσε 93. καὶ λύψη] καὶ ληψεῖ δάς. 

νοι. 11]. 

΄ 
ρῷ διέῤῥηξε τὰ ἱμάτια αὐτϑ, χαὶ 

τάδε ἐρεῖτε πρὸς τὸν 

προσευχὴν] λογους προσευχῆς το, 82, 93, τοϑ, 

περίεδάλετο 
΄ς ϑ,.. », ς Καὶ ἀπέςειλεν Ἑλιακὶμ τὸν οἰκονόμον, χαὶ Σωμνᾶν τὸν 

΄ 
’ βεων “περιξεξλημένες σάχχους, πρὸς Ἡσαΐαν τὸν “ρο- 

Ν ΄ ΄ 3 ᾽ 7΄ 3 ρῸ ὃν, Τάδε λέγει Ἐζεκίας, Ἡμέρα ϑλίψεως χαὶ ἐλεγμοῦ 
Ν 2 Ν 9 »Ά ίϑε ΄ 4 χαὶ ἰσχὺς οὐχ εςι τῇ τιχτόση. ἘΪ 

ε ͵’ 9 Ραψάχου, ὃν ἀπέςειλεν αὐτὸν βασιλεὺς 
ἀσφημεῖν ἐν λόγοις οἷς ἤκουσε Κύριος ὃ 

Καὶ ἦλθον οἱ παῖδες τῷ 

χύριον ὑμῶν, 
ὧν ἐξλασφήμησαν τὰ παιδάρια βα- 

ἀχόσεται ἀγ[ελίαν, χαὶ ἀποςραφήσε- 
8. Καὶ ἐπέςρεψε Ῥαψά- 

δ) 4 Φ 9. ν»Ὁ 3 ’ ἤζδσεν ὁτί ἀπῆρεν ἐχ Λαχίς. 
ϑ ἙΝ 3φψ.." [ ρω ΝΝ ρὰ 594 ΄ 1δὲ ἐξηλθϑε πολεμεῖν μετὰ σοῦ. χαὶ ἐπέ. 

λ ὦ.ῳᾳ ε 

τερι τασ--ευρισκο- 
μένου] περὶ τῶν λειμμάτων ἃ ἔλειπον Αγ. τ. Αγτι. Ἐά, περὶ τῷ 
λείμμαῖος τῶν εὑρισκομένων 8ιῖαν. περὶ τῷ λείμμαῖος} υπερ τα λειμ- 
μαῖος 19, 93, 1ο8, Οοπρὶ. ὥσερι τῷ λημαῖος γι1. τερι τῇ λημμαῖορ 
74.592, 1ού, 1109, 120, 1215) 134) 144, 3427) 243γ24ς. νπερ τῇ λημ- 
μαῖος 82. 

Ν. τὰ βασιλέως] , γι, 24ς. κα τὰ Οοπρρὶ. 
74. β 

᾿Εζεκίου] Ιεξεκιου 

ΝΙ. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς] καὶ εἰπε ρος αὐῇες τού, τς8. Τάδε 
ἐρεῖτε} ὅτως ἐρεῖτε 19, 71) 82, 93, 1οϑ. Οοχρί. 
πμων 24ς. Μὴ φοξηϑῆς)} μη φοξηϑεις 124.. 
μὴ Φοδξ ΑἸεχ. πὸ τῶν λόγων] ἀπὸ τσροσωπου 

κύριον ὑμῶν] κυριον 
μη φοῦεισϑε 1ς8, 
τῶν λογων ΧΙ, 44. 

52, 56, γ4,) 92, τού, 121) 1523») 134» 144, 158, 2306, 242, 243, 244, 
246, “47. ΑΙά. ΑΙοχ. (δέ. Νίς..Ὠ Οἀῴἕὥὧν ἐδλασφήμησαν] ὧν εἐδλασφη- 
βμῆσεν εἰς ἐμὲ 19, το8. -Ἐ εἰς ἐμὲ 82. (οιηρί. ὧν εἐδλασφημησεν (ο- 
ἀεχ ὅγυ. Ραγ, οἷς ἐδλασφημησάν με Ἄστη. τ. Αγηχ. Ἐά4. Οεογρ. ϑ8[δν: 
ἐδλασφήμησαν τὰ παιδάρια] ἐδλασφήμησεν εἰς σὲ μέϊα παιδάρια (ᾷο, 
ῬῈΓ εἴτου. ῥσὸ εἰς ἐμὲ τὰ) 9. βασιλέως] τε βασιλεως 19, 82) 93» 
1οΒ. Οοπηρ. ᾿Ασσυρίων] -Ἡ ἐμὲ τῶι, 247. ΑἸεχ. 

ΝΠ. ᾿Ιδὲ ἐγὼ] ργαπιῖττ, καὶ 82. α ἐγω 1 ς8. ἐγὼ δίδωμι ἐν 
αὐτῷ τνεῦμα] ἐγὼ δώσω ἐν αὐτῷ τᾶτο Ατπι. τ. Ατα). Ἐά. ἐν αὐτῷ 
πνεῦμα} τυνευμὰ εν αὐτω τ, 93. (το. υε νἰάειυτ.) Οοιηρὶ. ΤἨεοάο.- 
τεῖ. 1. οἷ, α τνευμα 44. κα ἐν Οεοτρ. ϑ8ῖαν. Μοίᾳ τυνεῦμα] δει- 
λιᾶν 243. Τῆᾶγρ. ἀκέσεται] ἀκεσαῖε 92. ἀγ[ελίαν] αγίελιας 111. 
Ἔ τῦονηραν το, 82, Ὁ3. Τεοάοτεί. 1. οἷ. εἰς τὴν γῆν] εἰς τὴν χω- 
βᾶν 19, 82, 93, τοδ, ΓΤ Βεοάοτεῖ. 1. οἷ. γῆν αὐτῷ} γὴν ἄυτω 24 ἐξ 
καὶ καϊαδαλῶ] καὶ καϊαξαλλω 11. καὶ καταλαξω 24ς. αὐτὸν] 
λ 246. γὴ αὐτα] γη αὐΐων τ ς8. ΤΤΒεοάοτει. 1, οεἷϊ. 

ΨΙΠΙ. Καὶ ἐπέρρεψε] και ἀπεφρεψε ΧΙ, το, 44, 64, γ4, 82, 93. τοῦ, 
110, 121) 1237) 134218, 236, 243, 24ξ,247. (μηρί. ΑΙά. ΑἸεχ. (δῖ. 
Νὶς Καὶ ἐπέςρεψε---Λοξνὸ] Κευερ ας αμίοπι Ἀαρίπεέ:, ἱπυεμὶ γερόρ, 
“είονμνι ργαίίαμμεη αὐοεηψας 1οὗπαηι : Ἡϊδοη. 
λεμεῖν ΑΥπι. τ. Ασῃ. Ἐά. ἐπὶ Λοξνὰ] τα Λοΐνα 19. ἔπι Λομνὰ 

τπολεμᾶντα] πο" 

56, 1το, 242, 243) 244, 246. Λομνα 82. κεπ' 93, το. ὅτι 
ἤκεσεν] ὅτι ἤκου (ουπὶ ε ἔργα [π.} 4.42. Ργθιηϊῖ. καὶ Αγ). τ. ΑΓη). 
Ἑά. ἥκεασε γὰρ 5ϊαν. ὅτι ἤκεσεν ὅτε. τὰ ἤη. σοι. σϑάϊογαι ορῖηε 
φυΐα ῥγοζεόδες ε721 ὧς 1,σεἀὶς. Ἡϊετοι. ὅτι ὥπῇρεν} οτι ἄνῆρεν 93. 
καὶ ὠπῇρεν δῖαν. Οἶτορ. - ἐκ Λαχίς] απὸ Λαχις ἢ], ΧΙ, 246. 
(ὐοπιρί. απὸ Λαχεις 109, 44») 71, 74, 82, 93. 1ού, 1τοϑ, 119, 120, 
1237 1347) 1447 18, 216, 242, 2432. ΑΙοεχ, (αὶ. ΝΙο. ἐκ Λαχεις 64. 
ΑΙά, ἐπὶ Λαΐχζεις 121) 247). απὸ Λάχης 244, “4ς. 

Ι1Χ.. Καὶ ἤκεασεν] καὶ ἡκεσεν ὁ βασιλεὺς των Ασσύυριων 10, 82, 93, 
1οϑ. (οπηρ!. καὶ ἡκεσὲ βασιλεὺς Ασσυριων ε6, 
ἤκεσε Αττα. 1. περὶ Θαρακὰ] σερι Θαρα 11]. 

246. καὶ αὐτὸς 
τερι Θαρϑακ 10, 

82, το8. περι Θαρκαϑ' 93. περὶ Θαρϑα 158, περὶ Παρακὰ Οεοτξ. 
περὶ Θαρακοὶ---λέγων] ἀε Τβαναεα τέρε (ΣΙ λϊορία;, ἀϊοοπίεε - Ἡϊετοπ. 
βασιλίως] βασιλεα τΖ1. βασιλέως Αἰϑιόπων] 
»τόπων Οομρὶ. βασιλέως ᾿Εφιόπων ϑίαν. Οἴἶτορ. 

βασιλέως τῶν Αἰ. 

λέγων 15} λε- 
γόντων 10, 71) 82, 93, 108, ΟΟτηρί. ἸἸδὲ---μετὰ σξ] ἐρτεγα: ο" πὶ 
ῥυγπεὶ φομίγα ἐς Ἡϊετοθυ. Ἰδὲ ἐξῆλϑε] ἰδ ἐζηλϑον 1Π. ιδε ἐξελη- 
λυϑὲ 10) 82) 93, 1τοϑ. (οπιρί. πολεμεῖν μετὰ σβ] τοῦ ττολεμησαι 
σε 10, 937) 1ο8. (οπιρί. πολεμῆσαι σε 82. 
8Χ 

καὶ ἐπέρρεψε] καὶ 

εὐ δένν «( ἐ ἐμὰ 



Ἕ 
«-, 

108. 

(60) 242. 

«Ἄπη. Ἑά. 

Ἄλοντο ΟΟΠΊΡΙ. 

.82, 93, το8. 

“ζαν] Γοιζαν το, τοϑ. Γωιζαν 82. (93. εχ οοττ, ῥγὸ 9. υἱ νἱάετιτ.) 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ. 

ἀπεςρεψεν το) 449 71, 74, 82) 93. 108, 124) 242. (ογηρί. ΑΙεχ. καὶ 
υπεφρέψε τοό. καὶ ἐπέρρεψεν ἐκεῖϑεν Απη. 1. Ασα. Εά., καὶ ὠπέ- 
φειλεν---λόγων 25] καὶ ἀπεςείλεν Ἑζεκιας αγΐελους λέγων 10. 

Ἐζεκίαν) κα ὥρος 247. λέγων 251 ατως ερεῆε Εζεκια βασιλεῖ της 

Ιᾳδαιας ΧΙ. καὶ λέγει ὅτω λαλήσετε μετ᾽ Ἐζεκίου βασιλέως ῴδὰ 

, ἌΓ. 1. καὶ λέγει" ὅτω λάλησον μετὰ ᾿Εφεκίε βασιλέως Ἰὅϑδα λέγειν 

Ἀπη. Εή. 
᾿ς ΣΧ, Μὴ ἐπαιρέτω---λέγων] κουπὶ ἱπίογπιοᾷ. 24... Μὴ ἐπαιρέτω 
σε] τα δὲ ἐρειτε προς Εζεκιαν βασιλεᾶ λέγων μὴ σε ἀπαΐατω το. Ῥγα- 

υὐἰτῖ. στως εἐρεῖε Εζεκια βασιλεῖ τῆς Ιεδαιας 445). 55, ς6, 64) 92, τοῦ, 

1109 120, 121, 134. 144.) 158, 236, 242, 2435 244. Αἰά. (αζ, ΝΙο. 

Ῥγοοπηϊεῖ. εδάεπη, οὰπὶ τῶ 8πῖε βασιλεῖ, 74. ῥγβεπηῖτῖ. εδάεπΊ, οὐπ|. Τεδα 
Ρῖο τῆς Ιεδαιας, 143. ΟεοΥρ. 814ν. Ῥγθπλϊξ, ἕτὼς ἐρεῖτε βασιλεα Ἐξε- 

χιὰ τῆς [εδαιας ςς. ταῦδὲ ἐρεῆε προς Εζεκιαν βασιλεα Ιαδα μη σε απα- 

τατω 82, 93, τοΒ. Οοπῃρί. ὅτως ἐρεῖται ᾿Εζεκίᾳ βασιλεῖ τῆς Ιαϑαιας 
ἔπερετωσε (ἢς) 247. ργδεπιῖτς, ταδὲ ἔρειτε προς Εζεκιαν βασιλεα Ιεδα 
τῷ λέγειν Οοάεχ 5γγ. Ραγίί, Αἰεχ. ἐπαιρέτω σε] ἐπερωτησε 111. ἐφ᾽ 
ᾧ σὺ τέποιϑας} κα συ το. Οεογξ. ἐν ᾧ σὺ τπέποιϑας δῖαν. Οἶτορ. 
ἐν αὐτῷ] επ᾿ ἀντῳ ΧΙ, 19, 445) 55. 64, 71») 74) 82, 93, 1ού, 1ο8, 110. 
121, 123») 134) 144.1ς58, 236, 242, 243, 246, 247. (πρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. 

Οδι. Νίς. α πῃ. ᾿. πῃ. Εὰ. Οεογρ. δ.αν. λέγων] λέγειν Αγτη. τ. 

Απ. ἘΔ. οὐ μὴ παραδοϑῃ] οὐ μη παραδωϑὴ 54ς. οὐ τταραδὸο- 
θήσεται Οοοῖρ. δῖαν. βασιλέως ᾿Ασσυρίων] -- πβσης τῆς γὴς 93, 

τοϑ. ᾽ 

ΧΙ. ᾿1δὰ-τ᾿ Ασσυρίων] κα εἴτηι ἰηϊοτπηοά. 247. σὺ ἤκεσας] α σὺ 
93. νῦν ἠκέσαμεν 24ς. σὺ αὐτὸς ἤκεσας Ατπι. 1. Ατπι. Ε΄. τοάν- 
ταῇ κα δ4ς. μιδδεῖ (ὃ -:-- (οάεχ ὅγγ. Ραγῖ, πᾶν δῖαν. Οἴτορ.0 ὅσα 
ἐποίησαν) οσα ἐποιησε 246. ὅσον ἐποίησαν δῖαν. Οἶτον. ὅσα ἐποί- 

ἧσαν βασιλ. ᾿Ασσυρ.} οσα εἐποιησα 44. βασιλεῖς ᾿Ασσυρίων] βασι- 
λεὺς Ασσυριων 246.Ὁὸ τάσαις ταῖς γαίαις} ττασὴ τὴ γὴ 10, 82, 93» 

α πάσαις 44. ταῖς γαίαις] ταις γαις (11. πηᾶγρ. υἱ Εά.) γι. 
Οοπρί. ταις γενεαῖς 111, 24ς. τὸἍ ἄναϑεμ. αὐτός] ὡς εξωλοϑρευ- 

σεν αὐην τ9,) το8.: ὡς εἐζωλοϑρευσαν αὐΐην 82. ἤς, πΙΗ εξολοϑρευσαν, 
93. ὡς ἐξωλόϑρευσαν αὐτάς (οπιρ. ἀναϑεματίσαι) ἀναματίσαι 

καὶ σὺ] και τως συ 10, 82, 93, 1ο8. (οπιρ. ῥυσϑή- 
σῃ] ρυσϑήσες το. : 

ΧΙ. Μὴ ἐξαιρέμ. ἐξείλ.1 ὅτι μὴ ἐῤῥύσαν]ο ῥύσει 8ϊαν. Οἴτορ. 
ἐξαιρόμενοι) 11, ΧΙ, 19, 52) ςό, 715 74γ82,92, 93» τού, 1ο8, 120, 123. 
134, 1445 236, 242, 24ς, 246. (οπιρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. (δι. ΝΊς, Αστῃ. ε. 

ἐξείλανο αὐτὰς. ,. αὐξς το, 82, τοϑ. εξειλοντο αὐἷας 
74,92, τού, 123) 134) 144, 242. (αἴ. Νὶο. εξζηλαντο 93, 24ς. ἐξεί- 

οἱ ττατέρες μου] -ἰ- αυτες καὶ τας χωρας αὐΐων το, 
τήν τε] α τε Ασπ,. 1. Αγ. ΕἘά4. Θεός. δῖαν. Γω- 

Γωηζαν τς8. Γωζζαν 44ς. Γοζὰν Οοπρρὶ. Γαφὸν δῖαν. Οἴἶτορ. 
Γαζὰν ϑῖαν. Μοίᾳ. καὶ τὴν Χαῤῥῶν] κα τὴν ΧΙ, 247. καὶ τὴν Χαο- 
ραν 19. καὶ τὴν Χαραν τοῦ. ΑΥπΊ. τ. Αγπι. Εά, ΟΘεογρ. δῖαν. καὶ 

. τὴν Ῥαφὶς] α τὴν 1. καὶ τὴν Ῥαφες ΧΙ, ςό, 64, 71, 745 82, 95, τού, 
110, 120, 123» 134) 144) 2435 244) 24, 546, 247). (δῖ. ΝΙς. και 

Ῥαφες 93. τοϑ. καὶ τὴν Φαρες 121. ΑΙά. δῖαν. Μοίᾳ. καὶ τὴν Ρα- 

φαις τς8, 236, 242. καὶ Ῥασὶφ Οοπιρί. καὶ τὴν Ῥαφὲϑ' ΑΙεχ. καὶ 
Ῥαδὰϑ Απῃ. 1. καὶ τὴν Ῥαπὰϑ Ατπι. 4. καὶ τὴν Παρὲ Οεοτξ. 
καὶ τὴν Θαρὲς δῖαν. Οἴἶτος. καὶ τὴν Ῥαφὶς ὅτο. δὰ ἤπ. σομι. 12.] καὶ 

πασας τας ὥολεις αὐΐων τας περικυκλωθὲν καὶ τες βασιλεῖς αὐΐων το. 
καὶ υἱὰς} καὶ τες νιες 71) 82) 93, 1ο8. ΟΟΠΙΡΙ. 

Ὶ 

πρὸς 

σας} ὁ τοοιήσας 243. ὃ ἐποίησας 244. 

: καὶ υἱος 1109 144. 
᾿ Ἐδὲμ] Εδωμ 111,71, 82. το, 1 ς8. Αττη. σ᾿. Αγηι. Εά, ΟΘεογρ. ϑίαν. 

Μοίᾳ. Εδεν 64, 119. Οὐὐεχ ὅγγ. ῬΑ Αἰεχ. Αἰδωμ 93. Αϑδεμ 121. 

ΚΕΦ. ΧΙΧ 
ΟῚ ὃ ε . » ΄ Ἢ ε 7 : 9. 3 5 Ζ Ἑ 

ςρεψε, χαὶ ἀπέςειλεν ἀγγέλες πρὸς Ἐζεκίαν, λέγων, Μὴ ἐπαιρέτω σε ὁ Θεός σα ἐφ᾽ ᾧ σὺ πέ- το, 
ΓῚ 3 ρὸ ΄ νὴ ’ 

ποιϑας ἐν αὐτῷ, λέγων, Οὐ μὴ «-αραδοσῇ Ἱερδσαλὴμ εἰς χεῖρας βασιλέως Ασσυρίων. ᾿ἸΙδὲ σὺ 11. 
᾿ ΕῚ ἰο ᾿ ᾿ ρ ΄ ᾿ ρ 7 Ν 

ἤχουσας ππάντα ὅσα ἐποίησαν βασιλεῖς ᾿Ασσυρίων “πἄσαις ταῖς γαίαις τ ἀγασϑεματίσαι αὐτάς" 
Ἀν νὰ Ὁ  Σῇ ἐξείλαγ)ο αὐτὲς οἱ ϑεοὶ τῶν ἐθνῶν, οὃς διέφϑ ἱ χατέρ; καὶ σὺ ῥδυσθήση ; Μὴ ἐξαιρόμενοι ἐξείλαν]ο αὐτὲς οἱ ϑεοῖ τ » οῦὺς διεφϑειραν οἱ πατέρες 

2 Ἷ Ν Ν Ν 5εΝ ΝΌΟΝ ε Ν᾿, Ν ενἣΝ ἘΛῈὲ νν 3 Θ 9 ἴ “᾿Σ) 

μου, τήν τε Γωζᾶν, χαὶ τὴν Χαῤῥᾶν, καὶ τὴν Ῥαφὶς, καὶ υἱδς Εὐὲμ τὰς ἐν Θαεσϑέν; Πᾷ ἐςιν 
,ᾳἅ͵,ε Α, ρ 9 ς Ἁ ρ΄ ΄ ἑ βασιλεὺς Αἰμᾶϑ', χαὶ ὁ βασιλεὺς ᾿Αρφάδ', καὶ (τσ ἐςιὴ ὁ βασιλεὺς τῆς “πσόλεως Σεπφαρθαὶν, 

ν. 3 7 3 Ν [οἱ 2 ΄ ν »).2 2. 

᾿Ανᾷ, χαὶ ᾿Αξά; Καὶ ἔλαξεν ᾿Εζεχίας τὰ βιδλία ἐχ χειρὸς τῶν ἀγγέλων χαὶ ἀνέγνω αὐτά" χαὶ 
Υ΄ ἫΝ 2 “2 3 3 2 ΄ ᾽’ " "» Ζ΄ 

ἀνέξη εἰς οἶχον Κυρίου, καὶ ἀνέπ]υξεν αὐτὰ Ἑζεκίας ἐναντίον Κυρίου, Καὶ εἶπε, Κύριε ὁ Θεὸς 
.» ς ΣΝ ρ 4. ε Ἁ ΄ 2 “ ρῶ 7 ρῷ μ, 

Ἰσραὴλ ὁ χαϑήμενος ἐπὶ τῶν χερουδὶμ, σὺ εἶ ὁ Θεὸς μόνος ἐν “σάσαις ταῖς βασιλείαις τῆς γῆς, 
Χ 2 ᾽ὔ Ν 2 Ν Ν Ν "“" ρ Κ ΄͵ Ν ΠῚ δ » »ἩᾺ ξ Κ ΄ . 

σὺ ἐποίησας τὸν ἐρανὸν χαὶ τὴν γῆν. Κλῖνον Κύριε τὸ ὃς σοὺ καὶ ἄκουσον, ἄνοιξον Κύριε τοὺς 
ν Ψ Ν “΄ Ν Δ; » “2 » ΄ ν 9». 

ὀφθαλμές σου καὶ ἴδε, χαὶ ἄκουσον τὲς λόγους Σενναχηριμ οὖς ἀπέςειλεν ὀνειδίζειν Θεὸν ξῶντα. 

ΑΙά. Ἐδὲεη 24ς. ᾿Αδὲν Οοιηρί. ᾿Αϑὸν δῖαν. Οἰἶξτσρ. 
τας εν 82, 93, 1ο8. κα ἐν ΟΔῖ. Νίς. οὗ ἐν Οεογς. ϑίαν. 
εσϑέν] σἀ᾽ »παγὶς ἰμκε Αττη. τ. Αγα. ἘΔ. Θᾳεσϑέν] Θαλάσσαριμ, 
ΧΙ, 64) 745. τού, 1195) 120, 134,24ς. Θαλασσαάρειμ ς2, 92, 144, 
236, 442. (αἴ. Νίς. Θαισϑὲμ 55. Θεσϑὲμ 71. ϑαλασσῃ 82, 93, 
108. Θαλασὰρ 121, 24). Θαλᾶσσαρ 123. (ὐοπηρὶ. ΑἸεχ. ϑ81αν. 
Μοίᾳ. Θαλασσαρριμ ιτς8. Θεσϑὲν 24,3, 244. Θᾳλασαρίμ, Αἱά. 

Παλασάρ Θεοῖς. Θαλωσσαρ ϑίαν. Οἴἶτορ. τω) »}Ὰ 
ΧΙ. Αἰμὰθ] Μαϑ 1. Αἰϑαμ ΗΙ, τοό. Σαιμαϑ γ4ᾳ. Ἐμαϑ 

1ς8. Αγη). τ. Απῃ. Ἐάὰ. δῖαν. ᾿Αμὰπ σεογσ.0 καὶ ὁ βασιλεὺς ᾿Αρ- 
φαδ)] ται, 247. ᾿Αρφαδ] Αρφαϑ Ἡ,, 82, τῖο, τις8, 242. Αρφαα 
93. ᾿Αρπαϑ Απη. σ. ᾿Αρπαάλϑ Απῃ. Ἐά. ᾿Αρπαάδ Οεοσρ. καὶ 
τϑ---Σεπφαρεαῖν)] καὶ τε Σιφφαρκαῖν 11. καὶ τὲ βασιλεὺς Σεπφα- 

βδὲμ ςς. κα͵αὶ τἕ Σεφφαρεαιμ ς6. καὶ τε Σεφφαρκαῖμ, βασιλεὺς 
246. καὶ βασιλεὺς τῆς πόλεως Σεπαρεὶμ, Ατη. τ. Αγ. Εή. καὶ 

τϑ ἐςιν---σόλεως] κα οὐτὴ ἱπίεγπιθά, 71. καὶ ὃ βασιλεὺς τῆς τσολεως 
93- Οοπιρὶ. ἔς, ἔπε ὁ, ΑΙεχ. καὶ ὁ βασιλεὺς τς8. καὶ τε ὑ βασι- 

λεὺς 24ς. ὃ βασιλεὺς τῆς τοόλεως] λα βασιλεὺς τῆς πολεως ΧΙ. 
λα 42, 64, γ4) 92, τού, 1195) 120, 134) 144) 236, 242, 242, 244. ὃ 

βασιλεὺς τῶν πόλεων ϑῖαν. Οἴἶτορ. Σεπφαρεαὶν] Σεπφαρεε γι. 
Ἐπφαρβαιμ 74. Σεπφαάρειμ 82, 93, το. Σεφφαρξαιμ ττο. ΑΙεχ. 

Σαφαρξειμ (ἔς ἴμτ8) 121. Αἰά. Σεπφαρεαμ 242. Σεπφαρξεμ, 243, 
244. Σεπφαρδβειμο 24ς. Σεπφαρεὶμ Οοπιρὶ. δῖαν. Μοίᾳ. Σαπα- 
ρεῖμ Θεός. ᾿Ασαφαρεὶμ ϑ8ῖαν. Οἴἶτορ. ᾿Ανὰ] Ανες 11. Αναγ 
ςς. Μᾶανα γ1. καὶ Ἐναγ 82, 1οϑ. κ 93- καὶ Αἰνὰ Οὐοάεχ ὅ8γγ. 
Ῥατιί. Αἰνὰ ΑἸδχ. ῥγοοπηῖετ. καὶ ϑίαν. Ογορ. καὶ ᾿Αδὰ] και Οὐδὲ 
11. καὶ Αὐυὰ ξζν 119, 120, 121) 128, 1449) 1ς8, 243. ΑἸά. ΑἸοχ, 

Απῃ. 1. Αὐπν. Ἑά4. Θεοῖρ. δϊαν. Μοίᾳ. α 82. ϑϊαν. Οὐἶγορ. χαὶ Αἱ- 
νῶν 93. καὶ Ανὰ 236, 242. καὶ ᾿Αβαὰ Οοῃηρὶ. 

ΧΙΝ. Ἐξικίας τ] ργαιηῖε, ὁ βασιλεὺς Θεοτρ. 8[αν. 
δλία] το βιδλιον 19, 71, 82, 93, τοϑ. (οπιρ. ἐκ χειρὸς] ἐκ χειρῶν 
Ἀπη. 1. ἄπο. Ἐά. ἐκ χειρὸς τῶν ἀγγέλων) παρα τῶν αγίελων 10, 
93, 1ο8. Οοπηρὶ. μαῦθεὲ τῶν ἱπ σμιδγαέξ. πηῖθ. Αἰεχ. τῶν ὠγγέλων] 
τε αγίελε 24. αὐτὰ 19] αὐτὸ γ1, 82, 93, τιο8. Οοπηρ. εἰς οἷ- 
κὸν Κυρίου] εἰς τὸν οἶκον Κυρίου ᾿Εξεκίας, εἰς τὸν οἶκον Κυρίου (6) 93. 
εἰς τὸν οἰκον Κυριου Ἐφεκιας τοϑ. εἰς τὸν οἰκον Κυριου 244. Οοπρὶ. 
καὶ ἀνέπ]υξεν αὐτὰ ᾿Εξεκίας] καὶ ἀνέπ]υξεν ἐν χειρὶ ᾿Εζεκία Οφοτς. 
αὐτὰ 252] αὐτο 11], γ1, 82, 935. τοβ. Οοπρ. Ἐζεκίας 257], 44, 
γι, 93) τοϑ. ἐναντίον Κυρίου] ἐνώπιον Κυριου 19, 82, 93, 108. 
Οουρὶ. σσεοῦρ. εἐνάντιον καὶ Κυριπ 247. 

ΧΥ͂. Καὶ εἶπε] καὶ προσηυξαῖο Εζεκιας προς 
Ργβεπαϊτς, ἐδάεπι 82, 93.) [ο8. ῥγβεπλϊτῖ, εδάεπι, αἱη ὁ ̓ Εζεκίας, (οπιρὶ." 
Ῥτγδδυηεῖ, καὶ προσηύξατο Ἐζεχιας τρο τροσωπου Κυριου 121, 24 
Ρτατηϊετ, οδάθπη, πῇ εἰς τορόσωπον, ΑἸΙεχ. ργαεγηϊττ, καὶ προσηύξατο 
᾿Εζικία ἐνάντιον Κυρίου Ατπι. 1. Αγηι. ΕΑ. 5ϊαν. Μοίᾳ. ργαπηϊῖ, εᾶ- 
ἄδπι, πἰὰ ἸΙεζεκία, δ5᾽αν. Οἶτορ. δὲ Ἅογαυὶξ ἱπ εοη ῥεῖα εὔμτ ἀϊσδης 
ψυϊρ. Κύριε] Κυριε τρταντοκράτωρ το, 82, 93. (οπΊρ]. Τμεοάοτεῖ. ]. 
εἶς, Κυριε τσαντοκρατορ τιοΒβ. ἐπὶ τῶν χερεδὶμ] ἐπι των χερεδειμ, 
64. ΑἸά, ΑΙεχ. ὁ Θεὸς] α ὁ 93, 242, 446. μόνος] -- ἐπὶ πᾶσαν 
τὴν γὴν ᾿ις8. ἐν τάσαις] ἐπὶ πάσαις 9359 1ο8. Οοπρ]. ΤὨεοάοτγεῖ, 
Ἰ. εἷς. Ργβεπητῖ, καὶ τς8, τῆς γῆς] τῆς οἰκεμενης ςό,246. ἐποί- 

τὸν ἐρανὸν] τὰς ἐρανὲς 

᾿Ὶ 

τους ἐν] καὶ 
Ἧ 

τὰς ἕν Θα- 

τὼ βι- 

Αγη]. τ. Αστη. Ἐαὰ. 

ΧΥΙ. ἄκεσον 19] ἐπάκεσον ΧΙ, 74) τοβ. Οοιηρ!. εἰσακδθον 71. 
ἄκεσοὸν μου 120. ΑἸά. ΟΘεοτρ. ϑίαν. ἐπάχκεσον μου 247. ἄνοιξον 
Κύριε] α Κύριε Ὑεοάοτει. Ιος. οἷ. καὶ ἄκεσον 29] α καὶ Ατπι, τ. 
Απῇ. ΕἘά. τὰς λόγους} των ἈρΎων 19, 82, 935) 1το8. (οπτρί. ΤΊεο- 

Κυριον λεγων 10.. ΦΗ 

12. 

7} 

σι ἡ 



17. 8. Ὅτι ἀληϑείᾳ Κύριε ἠρήμωσαν βασιλεῖς ᾿Ασσυρίων τὰ ξϑγη, 

19. 

20. 

21, 

22. 

22. 

24. 

Κύριε ςςν» 110») 1ς8, 244. . 

ναχῆρειμ 93. περὶ Σεννωχηρειμ 236. 

Οὐραιρί. ῥγδιαϊα, ἐφαυλισε σὲ καὶ 243) 244. 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ. Δ. 
ΚΕΦ. ΧΙΧ. β 

πῦρ, ὅτι οὐ ϑεοί εἰσιν, ἀλλ᾽ ἢ ἔργα 
Ν ἰδνί ΄ ς Ν ς . ρ᾿ ς Καὶ γυν Κυριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, σῶσον ἡμ 

,ὋΦῸΞῸ  Φ Ν , ε , 7 ψης7) τί σὺ Κυρίος ὁ Θεὸς μϑνος. 
Τάδε λέγει Κύριος ὃ Θεὸς τῶν δυνά 
βασιλέως ᾿Ασσυρίων, ἤχεσα. 
ἐμυχτήρισέ σε πταρϑένος ϑυγά 
Τίνα ὠνείδισας χαὶ τίνα ἐδλασφήμησας.. 
ὀφϑαλμός σου; εἰς τὸν ἅγιον τῷ Ἰσραήλ:; 
Ἔν τῷ σὐλήϑει τῶν ἁρμάτων μου ἐγὼ ἀγαθή 
τὸ μέγεσος τῆς χέδρε αὐτῷ, τὰ ἐχλεχτὰ χυπ 
μῆλον. Ἐγὼ ἔψυξα χαὶ ἔπιον ὕδχτα ἀλλό 

ἀοτεῖ. 1. οἷς, Ργρβπιῖ, τ ανας τὰκ Οὐοάρχ ὅγγ. Ραγ, 
οὶ] Σεναχειριμ 44. Σενναχηριμ (ἢς ροίξεα γ4. (δι. ΝἸς.) 1ε8. 
Σενναχείβειμ, βασιλεως Ασσυριων 84. Σενναχηρειμ βασιλέως Ασσυ- 
βιων 93, τοῦ. ἔς, πῇ Σεναχηρεὶμ, ὙΠεοάοτεί. Ι. εἶτ, Σενναχειρημ 
24ς. Σενναχηρεὶμ, (ἃς ροίτε1) ΑἸά. ΑἸεχ, Σεναωχερὲμ, Θεοτρ. Σενα- 
χιρῶμ δῖαν. Οἶτον. ὃς ἀπέςειλεν] ὃν ὠπέςειλεν 74γ)134. φωὲ πε 

Σενναχη- 

γυϊς. ὀνειδίζειν] ονειδιζων ς6. ὀνειδίζειν σε Οεοτρ. ὀνειδίζων σε 
δῖαν. ὀνειδίζειν Θεὸν ζῶντα] κὶ εχρνυοόγανγει ποδὶς Τφμρε υἱυσμλεη.. 
ψυΐϊγ. 

ΧΥΙ. Ὅτι ἐληϑείᾳ] ἐπ᾿ ἀληϑειας γὰρ το, τοϑ. Ὑπεοάοτεί. 1, 
εἶτ. ἐπ᾿ ἀληϑειας 82, 92. ἐπαληϑεία γὰρ Οοπιρ. ἀληϑείᾳ] 
Ῥγϑτηϊτ. ἐν ΧΙ, 44) 74) 92, 1Ιού, 123) 1345) 144.) 236, 242..243. ΑΙά, 
(δῖ. Νίςσ. ἠρήμωσαν] ἀϊξρανεγιπι γυὶρ. βασιλεῖς ᾿Ασσυρίων 
τὰ ἔϑνη] γέρες είογιρι ϑεπέδε, οἱ ἰδύγας ΟὨΜ ΜΙ. γυὶς. τὰ ἔϑνῃ)] 
Ἔ καὶ πᾶσαν τὴν γὴν αὐων το, 93, τοϑ. Οοπηρί. -Ἡ καὶ τὴν γὴν αυ- 
τῶν 121, 247. ((οάεχ ὅγτγ. Ῥαγίζ, [20 3.) ΑΙεχ. α τὰ 246. καὶ τὰ 
ἔϑνη καὶ τὴν γὴν αὐτῶν ΤΕΘοάοτεί. 1, οἰἷξ, 

, ΧΨΙΙῚ. εἰς τὸ αὖρὶ α τὸ ΣΙ, 44, ξςγ», τού, 123,.134) 144, 236, 
242, 24ς. (αἵ. Νὶο. ἐν πυρι γ4. πυρὶ Ατηι. τ. Αγηι. ἕὰ. ὅτι ἐ 
οτι οἱ Π1|. ὅτι οὐ ϑεοί εἰσιν] οὐ γὰρ ἦσαν. ϑεοὶ το, 82,.93,) τοϑ. 
(οπρΡΙ. ᾿Γεοάοτεί. ]. οἷς. β:πὼ ϑέοι εἰσιν τς8. ϑεοί εἰσιν] ϑεοὶ 
ἦσαν Ατπτη. τ. Αττῃ. Εά, ΟΘεογρ. 8[αν. Μοίᾳ. ἰλλ᾽ 5. ἔ ἄλλ᾽ ἢ ἔργα) αλλ᾽ 
ἐργα 82, 93, τοϑ. ὙΓπεοάοτει. ]. εἶς, δίαν. ξύλα] ξύλον 8[αν. Οἴἶτορ. 
οἱ νἹάεζῃγ. ξύλα καὶ λίϑος] λιϑοι καὶ ξυλα 74. λίϑος] λιϑοι 
ΧΙ, 44. ς6, 64; 71, 82, 92, 93) τού, τοβ, 1195) 120, 121, 123) 134) 
144) 158, 236, 243, 24ς, 246, 247. Οομρὶ. ΑΙά4. (δὲ. Νὶς, Τ᾽ βεοάο- 
τεῖ. 1. οἷς, δῖαν. Μοίᾳ. λοΐϑοι ([ς) 242. 

ΧΙΧ, ὁ Θεὸς ἡμῶν] α ἡμῶν ϑίν. Οἷἶτορ. σῶσον ἡμᾶς] ρυσαι 
ἡμᾶς το, 82, 93» 1οϑ. Οοπρ. ἔχ χειρὸς αὐτῷ] ἐκ χέρος ἀντῶν 
(οοιτ. αὐ8) 11. ἐκ χειρῶν αὐτῷ Αἴτῃ. 1. Ατηι. Ἑ4ά. καὶ γνώσον- 
ται] καὶ γνωτωσαν 10, 82,93, τοΒ. Οὐπηρί. καὶ γνώσονται ὅζο. αὰ 
δι. οοπ1.} κί (έαπε ὀπιπές, φμὶα ἴω ἐς εις »έίμ:. Νοναῖ. ἄς Τηη. 
πάσαι αἱ βασιλεῖαι] παύῇες οἱ βασιλεῖς 44. Θεοῖς. σὺ Κύριος] συ 
εἴ Κυριος ΧΙ, 64, 74) τού, 123, 134, 144, 236, 242, 24ς, 247. Οομρρὶ. 
ΑΙά. ΑἸεχ. (δῖ. Νίς. πῃ. 1. Απῃ. Ἐά. Οεοσρ. 8ιαν. Μοίᾳ. σὺ εἶ 

ΧΧ. Καὶ ὠπέρειλεν] καὶ ἀπεγαλη το, 93. 1Ιοϑ. υἱὸς ᾿Αμὼς] 
α 71,93. “ὁ ὁ τροφητῆς τοϑ. υἱος Αμμὼς 24ς. πρὸς Ἐζεκίαν] 
τρος Ιεζεκιαν 74. ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων] α ὃ Θεος 93, τοβ. Πλθεῖ 
(0 --- (οάεχ ὅγτγ. Ῥαγί. α Οὐπηρ. Θεὸς Ἰσραὴλ] ργαπιίκς, ὁ ΧῚ, 
44. 55» 56, 64, 74) 935) τού, τοβ, 121) 123). 134.) 1445) 158, 236, 244, 
24 5» 246, 247. Οὐοπηρὶ. ΑἸά. Οβῖ, ΝΊς. ὁ Θεὸς τα Ισραηλ 242. ἍἋἋ 
προσηύξω] ρταετλιτῖ, ηκεσα το, 44) ς ς») 64, 74. 82, 93, τού, το, τ10, 
χῶῖ, 123, 134) 144, 343) 244) 247. (οπιρί. ΑἸά, (αε, Νίς. Οθογρ. 
ἤκασα ἃ τροσηύξο (0) 236. ἡκεσα ἃ τροσηυξε 242.. ἤκεσα περὶ 
ὧν προσηύξω ϑῖλν. περὶ Σενναχηρὶμ] περι Σεναχιρειμ 44. προς Σεν- 

βασιλ. ᾽Δασυμ. ἤκεσα] κα 44. 
ἤκεσα) ΧΙ, το, 55, 64, 74,82, 92, 93) τού, 108, 119, 121) 123) 134, 
144, 236, 242, 243) 2447247. (οπιρὶ. ΑΙά4. (αι, Νίς. (εογρ. ϑῖαν. 

ΧΧΙ. Οὗτος ὁ λόγος] ργαιηίτι. καὶ 8αν. Οἷἶτος. ὃν ἐλάλησε] 
ὧν ἐλάσησε 94. Κύριος ἐπ᾿ αὐτὸν] περι αὐΐκ Κυριος ὅ4.Ὑ ἐπὶ 
αὐτὸν] ρος αὐἷον ΧΙ, 19, 445) 55») 71) 745 93, τού, τοϑ, 110, 120, 
αι, 123) 134) 1447) 242) 243) 24.) 246, 247. Οοάεχ ὅγε. Ῥασί, 
Οὐοιτρὶ. ΑἸεχ. (δι. Νῖς. 
Οἰϊτορ. 

περὶ αὐτῷ ΑἸά. Ατπ. τ. Απῃ. Ἐά. ϑίαν. 
᾿Εξεδένωσε] ἐξαδενησε 11. ἐφανλισε 19, ςς» 82, 93, τοϑ. 

ἐξεδέν. σε] ἐξαϑεν. μιε 

Καὶ ἔδωχαν τὰς. θεὸς αὐτῶν εἰς τὸ 
χειρὼν ἀν)ρώπων ξύλα χαὶ λίϑος, χαὶ ἀπώλεσαν αὐτός. 
ἃς ἐχ χειρὸς αὐτῇ, χαὶ γνώσονται πᾶσαι αἱ βασιλεῖαι τῆς 

Καὶ ἀπέςειλεν Ἡσαΐας υἱὸς ᾿Αμὼς πρὸς ᾿Εζεχίαν, λέγων, ᾿ 
βεων Θεὸς. Ἰσραὴλ, “Α προσηύξω πρὸς μὲ περὶ Σενναχηρὶμ 

Οὗτος ὃ λόγος ὃν ἐλάλησε Κύριος ἐπ᾽ αὐτὸν, Ἐξεδένωσέ σε χαὶ 
τὴρ Σιῶν, ἐπὶ σοὶ χεφαλὴν αὐτῆς ἐχίγησε ϑυγάτηρ Ἱερουσαλήμ. 

χαὶ "ἐπὶ τίνα ὕψωσας φωνὴν, χαὶ ἦρας εἰς ὕψος τοὺς 
Ἔν χειρὶ ἀγγέλων σου ὠνείδισας Κύριον, χαὶ εἶπας, 
Ὅμαι εἰς ὕψος ὀρξων᾽ μηρδς τῷ Λιξάνου, χαὶ ἔχοψα 
αρίσσων αὐτῇ, καὶ ἦλϑον εἰς μέσον δουμβ χαὶ Καρ- 
τρια, χαὶ ἐξερήμωσα τῷ ἴχνει τῇ ποδός μου ππάγτας 

158... καὶ ἐμυκτήρισέ σε] καὶ εξεμυκΐηρισε σε ὅ4., το, 121, 247. 
ΑἸ4. καὶ ἐμυκτήρισε με τε8, κ446..τὉ ϑυγάτηρ 19] ϑυγατερ (ἢς 
ἱπΠ}.) 71) 247. ἐπὶ σοὶ] ἐπι σὲ 123,1 ς8. Αἰεχ. ρῥγαυγῖι. καὶ 
ΟΘδοῦρ. ἐπὶ σοὶ---ἐκίνησεῦ κεφαληλλεπι σοι εκινησεῖτο, 82, 93, τοῦ. 
Οοπηρὶ. καὶ κινήσασα κεφαλὴν ἐξῆλθεν ὀπίσω σὰ δξαν. Οἴἶτορ. κε- 
φαλὴν αὐτῆς} α αὐτὴς ΧΙ, 44, ςς, ςό, 64, γ4ν τού, 110, 134) 144. 
ιςϑ, 236, 242, 243, 244) 24ξς, 2446. ΑἸεκ. Απῃ. τ. Αγπι. Ἑά, ϑυ- 
γάτηρ 2] ϑυγατερ ΧΙ. 

ΧΧΙῚ. Τίνα ὠνείδισας] τινι ὠνειδισας ὅτι καὶ τίνα] λ τινὰ 1], Ε΄ 
ΧΙ, 44, τό, 71, 74,93» 1ού, τοβ, 119, 121, 123») 134) 144,18, 236, " 
242, 243, 244. 24ξς, 246, 247. (οπιρὶ. Αἰεχ. (δι. ΝΊς, Ασπ). τ. ΑἿσπ. 
Ἑὰά. ἐδλασφήμησας) εἐδλασφημισας 216. καὶ ἐπὶ τίνα) καὶ ἐπὶ τι 
119. τίνα 39] τινὴ “4ς. ὕψωσας φωνὴν υψωσας την φωνὴν σου 
82, 93» 108, 123. ΟΟΠρΡΙ. -Ἑ σε 24ς. Οοάεχ ὅ5γγ. Ραγίζ, 8[αν. Οἰἴἶορ. 
ὕψωσας φωνήν σου ὀνειδίζειν Αὐτη τ. ἄτη. Ἐά. καὶ ἦρας] χαι ἤρες 
158. ΑΙεχ. τὸ Ἰσραήλ] τὰ 244, )46. ᾿ 

ΧΧΊΙΠ. Ἐν χειρὶ] ργϑπηϊῖ. καὶ το, 93. ἀγγέλων σου] αγγε- 
λε σε 24ς. αγίελω σον 247. ὠνείδισας] ὠνείδικας Οομρ!. Κύ.- 
ριον] -Ἑ σου 11, ςό, 246. φῬγατηϊξί. τὸν 93, 1οϑ, (οπηρί. -Ἑ Θεὸν 
243,)244. ἘἜἘν τῷ τλήϑει] μετὰ πλήϑους 58ῖΙλν. τῶν ὡρμάτων 
μ5] τῶν ἀμαῤτημαῖων με 82, ἐγὼ ἀναβήσομαι] ἐγὼ ἀνέδην Οοπιρί. Ὁ 
ΔΙεχ. Αστῃ. 1. ἀνέδην Αγη). Ἐά. ἐγὼ ἀναξήσομαι---τῷ Λιξανε] 
ἐγὼ ἐποιησα δυναμιν. ἀνέδην εἰς υψος ὀρεων καὶ εἰς υψος τὰ Λιβᾶνᾳ 19. 
εγὼ ἐποιησα δυναμιν, ἀνεθὴν εἰς ὑψος ὀρέων καὶ εἰς τὰ ὑψη του Λιξανου 
82, 93. ἴο, πη ανεδη, τιοϑ. εἰς ὕψος---Λιξανου] εἷς ὑψηλὸν μέρος 
ὁρέων τῇ Λιδάνε δῖαν. ὀρέων] ὀρέων με (οιπι μα ἱπίος μῃςος) ΑἸδχ. 
μηρὲς} μέρος (11. εχ ςοττ. {ΌΡτα 11η.}) 44, 64, 24ς. ΑΙά. μέρους ΧΙ, 
92, τού, 134) 144) 1ς8, 236, 242, 241) 244. Οὐοπιρὶ. σαι. Νὶς. ᾿ μῆ- 
Χος 71. ῬγαΠΙ, ἐπι (οάεχ ὅγγ. Ῥατΐ, ἐκ μέρες Ατηι. τ. Αγηὶ. Εά. ᾿ 
εἰς μέρος Οεοῖ. καὶ ἔκοψα] α και 19, 82, 93. καὶ ἐκκοψω 1:8. 
καὶ κόψω 8:1ν. τὸ μέγεθος] α τὸ 19. τῆς κίϑρου] Ῥγαοτηϊ, 
ὠπὸ Οεογρ. ϑίαν. τοὶ ἐκλεκτὰ] ρτγαπιῖις, καὶ 64, τῶι, 247. ΑΙά. 
λ τὰ 939 1ο8. ΟοηηρΙ. καὶ ἀπὸ ἐκλεκτῶν Οεογρ, δῖδν. Οὗτορ. κχυ- 
παρίσσων αὐτῷ] Ῥγαγηῖτε. ὠπὸ Θεογρ. 5ϊν. Μοῖ. καὶ ἦλϑον] καὶ 
εἰσῆλθον ΑΙεχ. καὶ ἦλϑεν Ατηι. 1. Αγη). Ε4, 8|αν. Οἰἶτορ. εἷς 
μέσον] εἰς μέρος τέλους αιΐα 1, ΧΙ, ς2, ες, 71, 74) 119, 120, 121, Ὁ ΘΡοΝ 
123) 1345 144, 236, 242. Οαϊ. Νίς. ἢς, οὔὐπὶ αὐτο, Ὁ --- Οοάεχ ὁ 
ὅγτγ. Ῥαυϊ, ἢς, πἰΠ τα τελοὺς, 64. ΑΙ4, ἧς, πῇ τελος, 95. εἰς μέ- 
σον ὅζς. δὰ ἔῃ. οοπι.] εἰς μέρος δρυμου τε Καρμηλου καὶ εὡς ἐσχατου 
ἄντξ το, 93» 108. εἰς μέρος τέλους δρυμᾶᾷ Καρμηλίου Ατγη. 1. Ατῃι. 
Ἑά. εἰς μέσον δρυμδ Καρμηλίον Θεοῖς. ἐν καιρῷ τέλους αὐτῷ εἰς 
μέρη Καρμήλου 51αν. Οἰξορ. εἰς μέσον μέρος Καρμήλου 8ϊΑν. Μοίᾳ. Ι δ 
εἰς μέσον δρυμ] εἰς μέρος τέλους αὐτὰ δρυμον 44, τοό. εἰς μέρος δρυ- 
μου 82, 244. (ὐοπηρί. εἰς μέσον τελξς αὐτῷ δρυμα τς8. εἰς τέλος τΈῇ 
δρυμου 24ζ. εἰς μέρος τέλους αὐα 24). εἰς Μελὸν τέλες αὐτῷ, δρυμὰ 
ΑΙεχ. καὶ Καρμήλου] καρμηλε αὐτῇ ΧΙ, 44, ς2, 64, 71, 74, 92, 
τού, 119,).120, 121) 123) 1347 144) 1ς8, 226, 242, 24) 247. ΑΙ΄, 
ΑΙεχ. (δῖ, Νίσ. α καὶ ςς. τὲ Καρμηλς 82. Οοπιρί. τα Καρμηλου 
ἂντϑ 243, 244. 

ΧΧΙΝ. ᾿Εγὼ ἔψυξα] ἐγω ἐφυλαξα ΠῚ, ΧΙ, 44, 55, 64, γ1, γ4» 
92, 1ού, 1195) 120, 1219) 123) 1349) 1447 1:8, 236, 243,244γ24ς, 246, 
247. (οάεχ ὅγγ. Ραγ. (πρὶ, ΑἸά, (αι. Νίς, δῖαν. Οἷἶγορ. εγω : 
ἐφυλα (ἄς) «6. εφυλαξα 242. Ἐγὼ ἔψυξα--- ἀλλότρια] εἐγω ἐπιον 
υδατα αλλοτριᾶ καὶ ἐξηρανα αὐτὰ 10, 82, 93; 198, καὶ ἔπιον] και 
ἐπια 247. ὕδατα ἀλλότρια] -ἰ- καὶ ἐξήρανα αὐτὰ Οοπλρὶ. ὕϑωρ 
ἀλλότριον δῖαν, Οἷἶτορ. καὶ ἐξερήμωσα}) α Οοπιρ. καὶ ἐξερή- 
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ΒΑΞΙΛΕΙΩΝ Δ. 

ΚῈ Φ. ΧΙΧΣ, 
Ἔπλασα αὐτὴν, συγήγαγον αὐτήν" χαὶ ἐγενήδη εἰς ἑπάρσεις ἄποιχεσιῶν 2. 

μαχίμων πόλεις ὀχυράς. Καὶ οἱ ἐνθίααντες ἐν αὐταῖς ἠσθένησαν τῇ χειρὶ, ἔπ]ηξαν χαὶ χατη-- 26. 

σχύνϑδησαν' ἐγένοντο χύρτος ἀγρδ, ἢ ἢ χλωρὰ βοτάνη, χλόη δωμάτων, χαὶ πάτημα ἀπέναντι ἑςη-. 

χότος. Καὶ τὴν χαϑέδραν σου χαὶ τὴν ἐξοδόν σου ἔγνων, χαὶ τὸν ϑυμὸν σοὺ ἐπ᾿ ἐμὲ, Διὰ τὸ 

ὀργισθῆναί σε ἐπ᾿ ἐμὲ, χαὶ τὸ φρῆνός σου ἀνέξη ἐν τοῖς ὠσί μον" χαὶ ϑήσω τὰ ἄγκιςρά μου ἐν 

τοῖς μυκτῆρσί σϑ, χαὶ χαλινὸν ἐν τοῖς χείλεσί σὰ, χαὶ ἀποςρέψω σε ἐν τῇ ὁδῷ ἧ ἦλϑες ἐν αὐτῇ, 

Καὶ τῶτό σοὶ τὸ σημεῖον' φάγε τῶτον τὸν ἐνιαυτὸν αὐτόματα, χαὶ τῷ ἔτει τῷ ὁευτεύ τὰ ἄνα- 

τέλλον]α, χαὶ ἔτει τρίτῳ σπορὰ χαὶ ἀμητὸς χαὶ φυτεία ἀμπελώνων, καὶ φάγεσϑε τὸν καρπὸν αὐ- 

τῶν. Καὶ προσϑήσει τὸν διασεσωσμένον οἴκου ᾿Ιόδα τὸ ὑπολειφθὲν δίζαν χάτω, καὶ “ποιήσει 30. 

χαρπὸν ἄνω. Ὅτι ἐξ ̓ Ἱερεσαλὴμ ἐξελεύσεται κατάλειμμα; χαὶ ἀνασωξόμενος: ἐξ ὄρους Σιών" ὃ 31. 

ζῆλος Κυρίου τῶν δυνάμεων ποιήσει τᾶτο. Οὐχ, ὅτως; τάδε λέγει Κύριος πρὸς βασιλέα ᾿Ασσυ-. 32. 

ρίων, Οὐχ εἰσελεύσεται εἰς τὴν “πόλιν ταύτην, χαὶ οὐ τοξεύσει ἐχεῖ 1 βέλος, χαὶ οὐ προφθάσει ἐ ἐπ᾿ 

ποταμὲς “εριοχῆς. 

27. 248. 

29. 

ἤγαγον αὐτήν ϑῖαν. 

ἡ " 

Ἶ ν᾿ 

μωσα---περιοχῆς} χαὶ τῷ (χει τῶν ποδὼν μου εἐξερημωσα ποταμοὺς 
συνεχεῖς 19, 82. ἔς, οἰῇ ἐξηρημωσα, τοϑ. καὶ τῶ ἐχνὴ τῶν ποδὼν 
μου εξηρημωσα πποτάμους συνέχεις 93. ἐξερήμωσα] ἐξηρήμωσα 
((0) όᾳ, 120, 123, 243. ΑἸεχ. Ο ΐ. Νῖς. τῷ ἴχνει] τὰ ἴχνη 242. 
τῷ ἴχνει τῷἽ ποδός μου] τοῖς ἴχνεσι τῶν τσοδῶν μου δίαν. τὰ 5 τσοδός 
μου τῶν ποδῶν μου Οοπιρί. πάντας ποταμὲς] πάντας τὲς ποτα- 

μὲς ΑΙ4. ΑΪἴεχ. “αντας ποταμὲς περιοχῆς] ποταμὲς συνοχῆς 

ΟΟΠΊΡΙ. ογαμες βμυΐος εἶσωε Αττὰ. 1. Ἄγ. Εα. περιοχὴ ῃς] ροΐξ 

περιοχῆς εἰξ ἤρῃυΠ) οἰ Ποη]5, εἴ ἰῃ ΠΊαΓρ. ΠΔΘΏΌΙΣ ΠΟ δΔῸ 8]. Π1. ξτὸς 

λεγὴ Κυριος εχ ἡκουσᾶς ἀπὸ μάκροδεν ὁοΟτὴ εγω ὅτος τοῦ. ἐν κύκλῳ 

δίαν, 
ΧΧΝ. ἜἜκλασα] οὐκ ἡχεσας οτ' μαάκροϑὲεν ἔγω ἐποιησα ἄντην εὖ 

ἡμερῶν ἀρχῆς ἐπλᾶσα 10, 82, τοϑ8. Οοπρὶ, ἢἤο, ἔπε ἐγω, 93. μὴ ἐκ 

ἡκεσας εἰς ἀπομαάκροϑεν αὐΐην ἐποίησα; εἰς ἀπὸ ἡμέρων ἀρχηϑὲν ἐπλασα 
121. ΑἸά. ἔς, οαπὶ καὶ ηκξσᾶς ΡΓῸ μὴ οὐχ ἡκεσας, 247. ἔς, οὕτὴ ὠπὸ 

μακρόϑεν το εἰς ἀπομακρόϑεν, ΑΙοχ. Ἑπλασα αὐτὴν, συνήγαγον 

αὐτήν} μήτε οὐκ ἔςιν ἠκεσμένον ἀπὸ μαχρόϑεν τδτο ὃ ἐποίησα ἐν ταῖς 
ἡμέραις πορροτέραις" ἔπλασα αὐτὴν καὶ ἤγαγον πεπαινομένην (“ πιαίε- 
ΧΩ Ῥετάμικ!) πη, ι. Αχηλ. Ε΄. εἰ οὐκ ἤκασας πὸ μακρόϑεν (ᾳ 

ἰρπρο :επηροτε) αὐτὴν ἐποίησα ἀπὸ ἡμερὼν πρώτων ἔπλασα αὐτὴν καὶ 
συνήγαγον] καὶ ἡγαγον ΧΙ, 44) 6, 64; 71; 

,4.5. 929 τού, 119, 120, 121) 123» 1345) 158, 226, 24ς, 246, 247. Οδῖ, 

Νῖς. καὶ νυν ἡγᾶγον 19, 1ο8, (οηῃρ!. (Α]εχ. οὐπὶ νὺν ἴῃ οπιαγαέξ. πϊ. 
ποτε.) ῥγϑβπηῖττ. καὶ 82, 243, 244. καὶ νυν ηγαγὰα 93. καὶ ἐγενή: 
3η] καὶ ἐγένετο 19, 82,93. (ΟΠΊρΡ]. καὶ ἐγενήθην το8. καὶ ἐγενή- 
3η ἄς. δὰ ἤη. ςοπ).} ἐγωπίφης ἐπ γεμίση οοἰ ίωα ραιρπαημείμπ εἰοϊέαιες 
“πηπδ. Ἄττῃ. τ, Ασα. Ἑἀ. Ψυΐϊγ. ἐγαπίφως ἱπ οοἶΐος ἀαῤῥῥαίογεπι }μρ- 
παπ μη οἰυϊαίδε πιμπίδας. 5ῖΔν. ἔπαρσεις] ἘΤαΡΟΙΣ, ό4, 110. 
σης 242ὥ. ἀποικεσιῶν] απὸ οἰκεσιων 1], 

ἐποικέσίων 246. μαχίμων) μαχινων ΧΙ. 
οχυραι 64. ΑἸά. ΡγατηΪ εἰς 82,) 935) 108. 

ΧΧΥῚ. Καὶ οἱ ἱ ἐνοικᾶντες] α 9ι 74. 

γησαν ἐν χέρι 44.- τῇ χειρὶ) ῥγατηϊῖ. ἐν 36, 242. ἔπΊηξαν] 
ἐπΐαισαν 11, 82, 93. ἔπαισαν (Π0) το, τοβ, 246. ἔπηξαν 436. ρτξ- 

ταῖς. καὶ Αττῃ. 1. Απῃ. Εά. Οεογρ. δίαν. Οἴτορ. ἐγένοντο] Ργϑ- 
ποτ. καὶ πη. 1. Ασπι. ΕΑ. δῖαν. Οἴτορ. χόρτος ἀγρξ] ρτγαθπηϊ, 
ὡσει 82. Ῥηαπ. ὡς 93» 1σ8. Οομρ!. Ασπῃ. ᾿. Αγ. Εά. Οεορ. 
ϑίαν. ᾿ ἣ χλωρὰ] ἡ ἡ χλωρὰ 64. ΑΙά. καὶ χλωρα 82, 93. ΟΟμπρΡΙ. 

χαὶ ὡς χλωρὰ Αγ. τ᾿. τω. Εά. ἢ ὡς χλωρὰ δίαν. Οἴτορ.0 χλω- 

ρὼ] χλορα το6. χλωρῶ βοτάνη] χλωροξοτάνη 111. οἷα: ὅγτ. Βαγ- 
Ηεῦτ. χλόη δωμάτων) ρτατοϊτῖ. ὡς 82, 93, ἴοϑ. (οπιρί. ργαπιῖ, 
ἢ ΟΣ, 121, 123, 236, 242. ΑἸά. (δῖ, Νὶς. Ῥγαευλῖτε. ἡ τς8, 247. ΑΙεχ. 
Ῥτατηϊι, καὶ Ασπ. 1. Ατπ). ΕΔ, ῥγφπεῖττ. ἢ ὡς δῖαν. Οἶτορ. ϑὼ- 
μάτων) δυναςων 24ς. τάτημα] πατημαῖα 111, 92, τού, 120, 134; 
144. 236, 242, 24.., 24). ΑΙά4. (δι. Νῖς. ϑ8ϊαν. ὩΣ: ΣΑ͂Σα ὠπέναντι 
ἑςηκότος εαἰραιΐο εογαγπ ἐο φμὶ βαϊ. ϑγτ. Βατ- εῦτ. ὠπέναντι] απε- 

ναντιας 74. ἑγηκότος] ἐφηκοτως 93. εφῆχοτες 119. ἐγὶν σχότος 
(Ης) 24ς. ἑςηκότων ϑ8αν. Οἴἶτορ. 

ΧΧΥῚΙ. Καὶ τὴν---ἔγνων] νῦν τὸ καϑεζείν σου καὶ τὸ ἐξιέναι καὶ 
τὴν εἴσοδόν σου ἔγνων Αται. τ. σὰ. Εα. τὴν καϑέδραν σου] κα σου 

καὶ τὴν ἔξοδόν σου] -Ἐ- καὶ τὴν εἰσοδὸν σὰ 11, ΧΙ, ςα, ςό, 64, 

ἐπαρ- 
ἀπὸ ἱκεσίων (ἢς) 44, τοό. 

πόλεις ὀχυράς πολεις 

ἠσθένησαν τῇ ἢ ΧΕΙΡῚ] ῃσϑεο 

) ᾿ 

ΐ τ 745 82, 92, 93. τού, 1ο8, 120, 1219) 123) 134. 144, 1.8, “16, 

242, 243» 244) 246, 247. (ὐοπηρὶ. ΑἸΙεχ. (αἱ, Νις. δίδν, Ῥυβ τη, 68- 

ἀεπὶ 119. “Ἢ καὶ τὴν εἰισωδον σου 524ς. τὴν ἔξοδον] την εἰσοδον καὶ 
εξοδον 44. τὴν εἰσοδον ςς. ἔγνων] εγνω γ4. κ24ς. ἔγνων---ἐπ᾽ 
ἐμὴ] καὶ τὸν ϑυμον σοὺ τὸν ἐπ᾿ ἐμε ἔγνων 19, 84) 93. Οοπιρὶ. ἄς, ἔπε 

τὸν {εσυπάο, το8. τὸν ϑυμόν σου] -᾿- ἐν ᾧ ἐϑύμοες δ51αν. Οῇτορ. 
ἐπ᾿ ἐμὰ] α ΧΙ, 44, ἐς, ς6, 64, 71, 74γ 92, τού, 110, 120, 121, 134. ἴ Ἔ 
144, 18, 236. 242, 243, 244γ24ϊ,) 246, 247. ΑἸά. Απη. τ. ἐὐωι Ἑὰ.“ 
μαθεῖ 'π οπαγδές. ταϊηοσγα Αἰθχ. 

ΧΧΥΠ. Διῶ τὸ --ἰπ᾽ ἐμὲ] α οὐπιὶ ἱπιογπιεὰ. 85λν. Οἴπορ. 
γισϑῆναί σὲ] ασε24ς. 2465: ἐπ᾽ ἐμὲ] ἐπ᾿ ἐμου 242. 
σου] -ἴ και τα ἐνϑυμημαῖα σου 19, 82, 93) 1ΙοΒ. τὸ φρηνὸς σοι 216. 

τὸ φρίνος σε ϑής. καὶ ὶ ϑήσω] και εμξαλω 19, 82, 93» τοβ. Οοπηρὶ. 
καὶ ϑήσω---χείλεσί σου} αὶ οὐπὶ ἱπιειτηδά, 545. τὰ ἀγκισρά μου] 
τὸ αγκιςρον μου 10, 82) 93») τοϑ. ΟοηρΙ. ἐν τοῖς μυχτῆρσί σῃ] εἰς 
τοὺς μιυκτηρᾶς σου 10, 82, 93» 1ο8. Θοπηρὶ. καὶ χαλινὸν} καὶ χα- 
λινὰς ϑίαν. Οὗτος. ἐν τοῖς χείλεσί σου] μδδεὶ ἐν ἱπ οἰιδγϑέξ, τηΐποτε 
ΑΙεχ. ἐν τῇ ὁδὼ] α τὴ 158, ἢ ἤλϑες ἐν αὐτῇ! ἐν ἦ ἦλϑες Ατῃ. 1. 
Αγ. Εά, Οθογς. ϑίαν. 

ΧΧΙΧ. Καὶ τῶτο] τατο δὲ τό, “46. τῆτό σοι τὸ σημεῖον] ροξ 

τατο σοι εξ ἴῃ τπηᾶγρ.. ΔὉ 8]. πι. Εζεκιὼ τού. σοι τξἕτο σημεῖον ἔσαι (ἰπ 
τηᾶτρ. σοι ὦ Ἐζεχία) Αστι. 4. τῶτο ἔγαι σημεῖον ᾿Εζεκία Οεοτν. 
 ᾿Ἐφικία 5ῖαν. Μοίᾳα φάγε] φαγῇ 111, 109, 44) 71, 82, 92, τού, 

ὁρ- 

τὸ φρηνός 

1Ο8, 119) 120, 121) 1237) 144) 1ς8, 242,243) 244. 247. (οπιρί. ΑΙά. 

σαι. Νῖς. ᾿φαγει 236. σῶτον τὸν ἐνιαυτὸν] τὸν ἐνιαυτον τοῦτον 10, 
82, 93», 1ο8. Οοπρί. αὐτόμαϊα] τὰ συνηγμενα το, 82, 93, 1οϑ. 
Οοπρὶ. καὶ τῷ ἔτει!) καὶ εν τῶ ετέὶ το, 82) τοϑ. στρ. τὸ 
ἀνατέλλοντα) τα αντομαῖα το, 82; 93, 1ο8. ΟΙηΡ]. α τα 64. ΑἸά. 
καὶ ἔτει] καὶ ἐν ἔτει Αττη. τ. διε οὔηπεβ. Ασπῃ. Εά. Θεοῦ. δ8[αν. 
καὶ ἔτει τρίτῳ] καὶ τω τριτὼ ετει 10) 93, 243, 244. τῷ δὲ τριτῳ 44. 
και τῶ ἐτεί τριτὼ ᾿ς. καὶ τῳ ετει τῷ τρίτῳ τό, 64. 71, 74, τοῦ, τ 0, 
120) 134) 1445) 158, 226, 2429 247. (πρὶ. ΑἸά. Αἰοχ. ἔς, συπὶ ετι 

ῬΓῸ ἐτει) 24ζ. καὶ ἐν τῷ τριτῷ ἔτεῖ 82. χῶϊ τῷ τριτῷ τῷ τες τοῦ. 
καὶ ἔτει τὼ τρίτῳ 121, 123. (δῖ. Νίο.: σπορῶ---ἀμπελώνων] σπε- 
ρειτε καὶ οἠμλήσετε καὶ Φοιτευσετε ἀμπελωνὰς το. ἔς, πὶῇ φυτεύσετε, 

82, 93» 1ο8. ΟΟπρΙ. σποραὶ καὶ ἀμητοὶ καὶ φυτεῖχι ἀμπελώνων 
Αγπη. σ. Ασῃ). Ἐά. σπείρετε σπέρματα καὶ ϑερίζετε φυτεύετε ὠμπε- 
λῶνας ϑῖδν. Μεπιίπαίε εἰ πιο: ρίαπίαίε υἱπεας Ψυϊρ. 
ἀμητὸς} σπερεῖτε σποραὶ καὶ ὠμητοὶ Οὐοάεχ ὑπὺ5 δεΓρὶϊ. 
πὸν αὐτῶν] των καρπὼν αὐΐων 19. 

ΧΧΧ. 

Ἃ , 
σπορῶ καὶ 

᾿ 
τὸν καρ- 

οἴκου ᾿16δα] ἐν οἰκὼ Ιαϑὰ Ζ4ς. οἴκου Ἰάδα τὸ ὑπολειφϑὲν] τὸ ὑπο- 
λειῷϑεν οἰκου Ιεδὰ Οοάεχ ϑγγ. Ῥαγ, τὸ ὑπολειφϑὲν } ργεογηϊ. καὶ 
Ασπι. 1. Απῃ. Ἐά. ῥίζαν χάτω]) ῥίζα βάτῳ (ἢς) 44. ριξα κατώ 
829 110. ἀπορελεῖ ῥίζαν κάτω ΑΥπΊ. 1. Αττῇ. Ἑα. κάτω, καὶ 
ποιήσει!}] κάτω ποιήσει, καὶ ((ο) γι. καὶ ποιήσει] βαθεῖ καὶ ἷπ 

οἰμιαγδόξ. τηΐποτε ΑἸεχ, ποιήσει καρπὸν ξ.] καρπον ποίησεν Ὁ (οὐεχ 
8γτ. ῬΑ εν. 

ΧΧΧΙ. κατάλειμμα] κατάλειμα ([ς) τοῦ. 
ἄνω σωζομενος 82. 
δυνάμεων} α 1:8. 
247. Οομρί. 

ΧΧΧΙΙ. Οὐχ ὅτως] α 19, 82, 93) τοϑ. διὰ τατο ΟΟπΊρ]ὶ. Αππτι. Σ. 
Αγ. Εά. τότ χάριν δἷαν. τάϑε λέγει Κύριος] α Κυριος 92. 

Κύριος] {- δυνάμεων Θεογρ. ϑῖαν. τυρὸς βασιλέα] ἐπι βασιλεὰ ὅ4, 
82, 93) 108, 119, 244. ᾿Ασσυρίω»] Ρτδετηῖτι. τῶν τοό. Οὐκ 
εἰσελεύσεται] οὐκ εἰσελευσετε93. εἰς τὴν πόλιν ταύτην] -- φησι Κυ- 

φιος ΧΙ, 44) ζ3, ςξ) τό, 64) 71.) 74.» 92, τού, 110, 120, 121, 134. 144) 
1ς8, 216, 2425) 243, 24ς,) 246,247. (αἴ. Νίαε. -Ἐ λέγει Κυριος 123) 

244. ΑΙά." τοξεύσει] τοξευσεις (ςοττ.} 134. 

λανζίμνῃ 
ὁ ζῆλος Κυρίου] καὶ ξηλος Κυριξ 92. τῶν 
18τὸ}] ταυτὰ 10.) 82. 093, 108, 121) 123» 248) 

τοῖ. ἐκεῖ βέλος] το. 

τὸν ϑιασεσωσμένον)] το διασεσωσμενον 445 64) 82, 92, 93» “ 
τού, 1347 144, 1ς8, 216, 242,43.) 244, 245) 247. (ρΙ. ΔΙΑ, ΑἸεχ." 

ως 



ΒΑΣΙΛΕΙῺΝ Δ. 
κεῷ. ΧΙΧ. 

38: 
34 
35: 

αὐτὴν ϑυρεὸς, καὶ ἀ μὴ ἐχχέῃ πρὸς αὖς 
3 Ν ’΄ ἣ 3 9 χἀὶ εἰς τὴν πσόλιν ταύτην. οὐχ εἰσελεύσετα 

τἀύτης δὲ ἐμὲ χαὶ διὰ Δαυὶδ τὸν δῆλόν μου. 
καὶ ἐχάταξεν ἐν τῇ “ΦΠαρεμξολῆ τῶν ᾿Αὐσυρίων 

26. 

ἣὰ 

ψῶὦΠς ΠῚ ᾿ 
ψ' 

τοπρωΐ, χαὶ ἰδὲ πσάντες σώματα γεχρά, 
ν »,΄ ΄ Ν » » ,ὔ βασιλεὺς Ἀσσυρίων, χαὶ ᾧχησεν ἐν Νιχευὴ 

ἐσώσϑησαν εἰς γῆν ᾿Αραράν" 

ἘΝ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἠῤῥώςησεν ᾿ζεχίας εἰς ϑάγατον. 
υἱὸς ᾿Αμὼς ὃ προφήτης, 
γήσχεις σὺ χαὶ οὐ ζήση. 

ἐκ᾿ αὐτὴν βέλη Ατηι. 1. πῃ. Ἐά, δῖαν. ἢς, πίῇ βέλος, Ὅεστρ. οὐ τροφϑάσει] καὶ προσϑείσι (Βο) 24ς. ἐπὶ αὐτὴν] αὐῇον 11, 110, 247. Δ τπ᾿ 82, 93, τοβ, 121; Οσπιρὶ. ΑἸεχ. “υρεὺς} ϑυρεῳ 82,93, 08. ϑυραιος 444. ϑύυρεῖς 5Ζ4ς, καὶ οὐ [Ὁ] καὶ δὲ μὴ το... εδὲ μη 82, σοϑ. Οοηιρί. «δὲ 93. ἐκχέῃ} προσχεὴ ΧῚ, 44, 74) 82, 92). 93, 
108, 120, 134, 144) 242. Οοιηρὶ.. ἘροσεχῊ τρ. Χεὴ 64.. προσχειι 
χοῦ. (36. ἀυῦ. δὴ προσχεη.} πρὸς αὐτὴν] ἐπ᾿ αὐτὴν ΧῚ, 105) 44, 
64» 74. 82, 93, τού, τοϑ, 120, 123, 1347) 144, 242, 24.3. Οὐπηρ!. ΑἸά, 
τρόσχωμα] τρυσχωώσμα 93. : 

ΧΧΧΊΠΙ. ὙὉῇ ὅδῳ] ῥγβευνίς. καὶ το, 82, 939 Ἰοβ. Οοπρί. ἂν τῇ ὁδῷ Αἴτη. 1. Αγπ. Εά. ἀλλ᾽ ἐν τῇ ὁδῷ Οεοῖρ. διαν. ᾧ ἦλϑω] Ῥναετηῖτε, ἐν Ασγην. 1. Αστῃ, Ἐαὰ, Οεῦυ. δῖαν. ἐν αὐτῇ] εν αὐω 4.45. ὠποςραφήσεται} ῥταταῖτ. καὶ ϑ8ἴαν. Οὔτοσ. λέγε, Κύριος] φησι 
Κύριος το, 82) 03», το8. Οοηγί. 

ΧΧΧΙΝ. Καὶ ὑπερασπιῶ--ταύτης] αὶ οἰπὴ ἰηϊογπιθά, 10, 82, 93» νε -ΦὌῸΝ “ ὉΠ Ὁ. ὦ » Ὁ 1οθ. και υὑπερασπιίω τὴν σοόλιν ταύτην τὰ σῶσαι αὐτὴν Αττη. τ. Αὕτη. 
Ἑά. ϑίαν. Μοίᾳ. ἐγὼ γὰρ ὑπερασπιῶ ὑπὲρ τῆς πόλεως ταύτης καὶ 
σώσω αὐτὴν δῖαν. Οῆτορ. ὑπὲρ τῆς] α ὑπερ 71. Οτίφεπ, ἵ'. γος. 
Τθάοτ. Ρεϊυΐ, Ρ. Ξ46.Ὁ. τῆς πόλεως ταύτης] Ἔ τὰ σωσαι αὐτὴν 121, 
247. ΟΟμΡ]. ΑΙ4. ΑΙεχ, Ομγίοία. ἱ. 4. Ιδάογ. Ῥεία 1. εἰξ. Ἢ ελ- 
ἄδαι 00 δε (ὐοᾶεχ ὅγγ. ῬΑ, δι᾽ ἐμὲ] α Ιβάογ, Ρεϊυξ, 1. οἷ. - καὶ 
διὰ Δαυὶδ] διὰ Δαξὶ δ Τῆάον. Ῥεϊυζ. Ι. ςἰξ. τὸν δε λόν μ8]} τὸν παῖδά 
με Οήρεη. ΟΠτγίοίι, ΙΠάον. Ῥεϊυΐ, 1. οἷς. (Ὑἱ4ε δὔδγὴ ΟΠ ΟΣ. ἷν. 421. 
ΥἹΪ. 24. εἰ αἱ.) 

ΧΧΧΨ. Καὶ ἐγένετο---ἐν τῇ παρεμβολῇ] ἐξῆλθε γὰρ ἄγ[ελος Κυ- 
βίου καὶ ἀνεῖλεν ἐν μιᾷ νυκτὶ ἐκ τῆς ταρεμξολῇς ΟΠ}. ΑἸοχ. νοΐ. ἢ. 
Ρ. 18... (ΟΕ νοὶ. ἵν. Ρ. 4.6) Καὶ ἐγίνετο νυκτὸς καὶ ἐν᾿ τῷ ἔρ- 
χεσϑαι νυχτὰ πη. 1. Ατπι. Εα. νυκτὸς] ἕως νυκτὸς 44, 71, 74, 
95, τοῦ, 120, 121, 1235» 1347) 18, 226, 243, 24ς, 246, 24). Αἰά. 
(ΑΙεκχ. οὐ ἕως ἰπῖοεῦ μῃοος.) Οὐαί. Νίς, ἐν τῇ νυχτὶ ἐκείνῃ δίαν. καὶ 
ἐξῆλθεν] α καὶ Αγ. τ. Αστη. Εά. καὶ ἐπάταξεν] καὶ ἀνεῖλεν τό, 
246. καὶ ἐπάταξεν---᾿Ασσυρίων] δέ εγεμε ἐπ εαβγὶς “οείογείσα 
ὅγτ. Βαι- Ἠεῦτ. ἐν τῇ τραρεμξολῇ] ἐκ τῆς τταρεμξολης το; 82, 93» 
108. (πρὶ. τὴν τταρεμδολὴν 119. πὸ τῆς πταρεμξολῇς Αται. Εά, 
δίαν. ἑκατὸν ὀγδοηκονταπέντε] ἑκᾶτον ογδοηκούΐα καὶ πεντε τοβ. 
Οὐοπρὶ. χιλιάδας] χιλιαδὲς 242. καὶ ὥρϑρισαν] καὶ ἀναςάν- 
τὲς Ογη!}. ΑἸεχ. νοΐ. ἰΐ, Ρ. 27γ0.. τοπρων] πρωΐ 10. τῷ πρὼϊ 44, 
121- καὶ ἰδὲ δο. δὰ ἢἤπ. οοῃι.] εὗρον ττάγτα τὰ σώμαΐα νεκρὸ 
Ογη!]. ΑΙοχ. 1. οἰξ, ἰδὲ πάντες] ευρον τοαῦϊα το, 852, 93, τοϑ. ιδὰ 
πάντα 1ς8,243,244,24ς. ἰδὲ εὗρον τστάντας 8ῖαν. Οἴἶτορ. σώ- 
ματα νεκροί} ῥτρευαϊτε, τὰ το, 82, 93, τοϑ, 158, 243,) 2449) 24ς. εα- 
ἡαυενα »ηογὶ μου ΕΠΘΤΟΏ, ᾿ . 
ΧΧΧΥΙ. Καὶ αἰπῆρε] κἂν ἀπηλϑεν 56. “Ἔ Σενναχηρ. βασιλεὺς 

Ἀσσυριὼν 93, 1086. καὶ ἐπορεύϑη] κα 44, 82. ροηΐϊ ΡοΙξΣ ἀπερρεψε 
64, ττο, 1215) 247. ΟΟμΡΙ, ΑΙάΔ, καὶ οπέρρεψε] και ἐπερρεψε 74. 
α 82. καὶ ὠπέρρεψε--᾿ Ασσυρίων] αὶ οὔπὶ ἱπίειτηθά, 19, 93») 1οϑ. 
Σενναχηρὶμ] Σενναχίρειμ 44. Συναχηρειμ, 242. Σενναχερὶδ ΟΟμρΡΙ. 
Σενναχηρεὶμ, (αἴ. Νς. καὶ ᾧκησεν] καὶ καΐωκισεν 19, τοΒ. καὶ 
καϊωκησεν 82, 93. Οοπιρὶ. καὶ ὠκισὲν 244. ἐν Νινευή] εν Νίνευι 
10) 445) τού, 121, 242. ἐν Νινονέ Ατη. :. Απη. Εα. ᾿ 

. ΧΧΧΌΎΤΙ. ἐν οἴκῳ] ἐν τῳ οἴκῳ 82, 93.108. Οομῖρ, Μεσερὼχ] 
Ἐσόραχ, 11. Ἐσόραχ, 1]: Νεσεραχ ΧΙ, 92, 119, 120,.123, 1345) 144, 
236, 242. ΑἸά, ΑἸεχ, (αἱ. Νίο. Σεραχ, 44. Μασαραχ, φς. Νεσ- 
δραχ, τό. Νασεραχ 71. Ασραχ, 82, 93, τοϑ. Σεναραχ τοό. Ἐσε- 
βαχ, 121,)247. Ασαραχ τς8. Ογτ!], Αἴεχ. νοὶ. 11, Ρ. 2700. Νεσσε- 
βαχ, 343,344. Νεσεραμ 5.4. Νεσρῶχ Οοπιρὶ. Ατπι. τ. Ἄστα. Εά. 

γος. 1. : ' 

Ν 2 ΄, 9 ᾿ : ρῳῷ 2 μ, χαὶ ἐξασίλευσεν. Ασορδδν ὃ υἱὸς αὐτῷ ἀντ᾽ αὐτῷ. 

ἣν πρόσχωμα. ΤΆ ὁδῷ ἢ ἤλϑεν, ἐν αὐτῇ ἀποςραφήσεται, 
;» λέγει. Κύριοξ. Καὶ ὑπερασπιῶ ὑπὲρ τῆς πόλεως 

Καὶ ἐγένετο γυχτὸς, χαὶ ἐξῆλϑεν ἄγίελος Κυρίου 
ἑχατὸν ὀγδοηκονταπέντε χιλιάδας: καὶ ὥρϑρισαν 

Καὶ ἀπῆρε καὶ ἐπορεύϑη χαὶ ἀπέςρεψψε Σενναχηρὶμ πσίλεῦρ. ἀσδυρ ε΄ Καὶ ἐγένετο αὐτῇ πσροσχυγᾶντος ἐν οἴχῳ Μεσερᾶχ τϑ ϑεδ αὐτῇ, χαὶ Αὐδραμέλεχ χαὶ Σαρασὰρ οἱ υἱοὶ αὐτῇ ἐπάταξαν αὐτὸν. 2 ΄ - 9 νν 

εν μαχαίρᾳ" χαὶ αὔτοι 

χαὶ εἰσήλϑε πρρὸς αὐτὸν Ἡσαΐας -ςς ᾿ Ἂς ς 3 ᾿ ; 
ρὋ χαὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν, Τάδε λέγει Κύριος, [Ἔντειλαι τῷ οἴχῳ σου, ἀπο-  ., πων ἴω Καὶ ἀπέφρεψεν Ἔ δεχίας πρὸς τὸν τοῖχον, χαὶ ηὔξατο πρὸς Κύριον, 

φῈ Θεὰ αὐτῷ} α τοῦ 11, ϑεδς αὐτὸ τό. τὰς ὅὲες αὐυτε 93Ξ. καὶ 
᾿Αδραμέλεχ}] α και γι, 93) 108, τοῖ, 243. Οοηρὶ. καὶ Αδραμελεκ 
82. καὶ ᾿Αδρεμέλεχ, ΑἸεχ. καὶ ᾿Αδραμέλιχ, Οοτρ. ΣαρασὰρΊ 
Σαράσσαρ 64. Σαρασα, 82, 93, τοβ. Σαρνασὰρ (Θεοῦ. οἱ νἱοὶ 
Ὀὐτὰ} κα οἱ ΧΙ, 74, τοῦ, 134, 144, 242, 24: 246. ΑΙεχ. υἱὸς αὐτου 
71.Αά. ἐπαταξαν αὐτὸν] ἐπάταξεν αὐῇον 71. ἐν μαχαίρᾳ] 
μαχαίραις 10, 82,93, το8, ἐπ γ]ααϊίο ϑγγτ. Βαγ-εῦτ, καὶ αὐτοὶ] 
Ἃ αὖὐοι ΧΙ, 44, ςς, 64, γι, 19) 1215) 1ς8, (243. μαδεῖ 'π πηᾶγρ.) 2.4, 
247. ΑἸ4, αὐτοὶ δὲ Θϑογρ. 5ῖ.ν. ἐσώϑησαν] διεσωϑησαν 10.) 44) 74) 
82, 92, 93, τού, το8, 123, 134, 236. (243. πγαγρ.) Οὐπηρῖ. Ολϊ, Νῖς. 
ἔφυγον ϑῖλν. εἰς γὴν] λα γὴν 19. εἰς τὴν 71. εἰς γῆν ̓ Αραραϑ] 
ἐς Ἀρμενίαν 243. τηᾶγρ.᾿ εἰς μέρη εἰς ̓ Αρμενίαν ϑῖαν. Οἴτορ. ᾿Αρα- 
ρά9) Αραδαδ 1, Αραρατ 44, 64, 7γᾺ, 85, 929) τού, τοϑ, 119, 1219 
123.) 1447 1ς8, 242, 243, 244, 245. ΑἸά, Οαϊ. ΝΊο. ραδατ ςς. 
᾿Αραραδ 93. Αραρατες 24). Αρμενιας Οοάεχ ϑγγύ. Ῥαγῖ, Τηδτρ. 
᾿Αραρὰ Οστηρί. Σομχὶϑ' Θεοιν. ᾿Ασοῤῥᾶν] Ναχορδαν 44. Α- 
σορραδὰν ςς. Νασορδαν τό. Ασοραδαν 71, 745 24ς. Αχορδὰν 82. 
93. 1ο6, τοϑ. Ασοραδδαν 92, 120, 134) 144) 244. Ασαροῦδαν 1 ς8. 
Ασορραδαμ, 416, 242. (Αι. ΝΊς. Ασσοραδὰν 243. “μγαγαη ὅγτ. 
Βαν. Ἠεῦτ. «Ταγλαιίάοα ὕυ]ν. ὃ υἱὸς αὐτϑ] αὶ ὁ 93, τοῦ, 1ο8, 121, 
123) 243) 24ς. ΟΟμΡ]. ΑΙά. ΑΙέχ, ᾿ ᾿ 

Ι. Ἐζεκίας] βασιλεὺς Ἐζεκία Θεοτρ,. 8[αν. Μοίᾳ. εἷς ϑαάνα- 
'τον] εῶς ϑαναΐου το, 85, 93, τοβ. Οοπρ!. ρτέοπηεῖ. εως 71. μίγωε ἀα 
γογίοη; ΗἩΠετοη. ᾿ πρὸς αὐτὸν] Α 247. τρὸς αὐτὸν Ἡσαΐας] Η- 
σαιας πρὸς αὖον ς6, “46. Ἡδαΐας] -1- ὃ τροφήτης 44. ᾿Αμὼς] 
᾿Λαχειβν 71. ᾿Αμμὸς δῖαν. Οὗἶτορ. ὁ προφήτης] αὶ 44. Ηϊΐετοη. 
Ἔντειλαι τῷ οἴκῳ. σου] 2γοῖρε ἐονιμὶ ἐμὰ Ἡϊδτοη. τῷ οἴκῳ σου] 
σου ΧΙ. τσερι τὰ οἰκὰ σε 10), 82, 93, τοϑ. (ὐοπῃρί. Ατηιϊ. 1. Αστω. 
Ἐὰ. ἀποϑνήσκεις] ργαπηῖτι. οτι Χ], το, 44, ς5, τό, ὅ4, γι, 74). 92, 
93; τού, τοϑ, 119, 120, 121) 123) 134, 1ς8, 236, 546, 247. Οὐοηιρὶ. 
ΑΙ4. Αἰεχ, (δῖ. ΝΊς. Αγπι. 1. Ασπν, Εά4. θοῦ. αποϑγησκεις γὰρ 
82, 244. 
ἐπῖρι ἐπ εἴ πορ υἱσεε, δῖαν. ας. ἀποθνήσκεις σὴ οτι αἀποϑνησκῆς 
245. καὶ οὐ ζήση] καὶ οὐ ζησεις 2Ζ4ς. καὶ οὐ σωθήσῃ Αττη. τ. 
πῃ. Ἐά. ἜΤ 

Ἡ.. Καὶ ἀπέξρεψεν] καὶ ἐξρεψεν 93, 246. (ΑΙεχ Καὶ ἀπέςρεψεν 
-- τοῖχον] Ομκὲ δοπυεγεῖ! Καείονι ἡμασι αὐ ραγίξίξηι Ἡϊοτοη. Ἐδε- 
κίας] 44. «ρὸς τὸν τοῖχον] ρταεπιῖτι. τὸ τροσωπὸν αὐτὰ ΧΙ, το, 
44; ζ2, ςς, ςό, 64, 71, 82, 92, 93» τού, 1οϑ, 19, 120, 121, 1239 134) 
144.) 1:8, 242, 243, 244) 24ς, “46, 247. (οπιρῖ. ΑἸ4. (αι. Νῖς. 
Ἄτπι. 1. ἄστη, 4. Οθογρ. 81αν. ργβεπηῖτς. εδάσπι Ὁ χς ,Οὐοάεχ ὅγν. 
ῬΑ. ῥγϑεπηϊτι, τὸ τσροσωπὸν 74. Ρταταϊτῖ, τὸν προσωπὸν ἂντϑ αγ6. 
καὶ ηὔξατο] και προσηυξαῖο το, 82,93. τοϑ. Οοπρὶ, πρὸς Κύριον] 
ὥρος τὸν Κυριον Θεὸν ςζ. τωρος τὸν Κυριον 24ς. λεγων} -" ἐγω 
εἰπαν ἐν τῳ ὑψει τῶν ἡμέρων μουϊτορευσομαιεν τυλαις αδὰ καϊαλειψω 
τὰ ἐτὴ τὰ ἐπιλοιπα. εἶπα, οὐχ ετὶ οὐ μὴ εἰδὼ τὸ σωτήριον του Θεξ ἐπι 
γὴς ζωντων, εκ ετὶ οὐ μὴ εἰδὼ ἀνϑρωπον μετα κατοικεντων. ἐξελιπον εκ 
τῆς συγίενειας μου, καδελιπον το λοιπὸν τῆς ζωης με. ἐξηλϑεν καὶ απ- 
πλϑὲν απ᾿ ἐμου ὡσπερ ὁ χαϊαλυων σχήνην τηξας. τὸ τονευμα μου παρ᾽ 
εμκο! ἔγενετο ὡς σὸς ἐριϑου εγίϊζεσης ἐκτεμειν. εν τῇ ἡμερῶ εχεινῇ παρε- 
δοϑὴν ἐς τρωὶ ὡς λέοντι. «τως συνέτριψεν παΐα τὰ οςαὰ με' απὸ γὰρ 
τῆς μέρας ως τὴς νυκτὸς παρεδοϑὴν. ὡς χελίδων, βτως φωνησω, καὶ ὡς 
περιφέρων τως μελετήσω. ἐξελιπὸν γὰρ μου οἱ οφϑαλμοι ἀπὸ του βλε- 
πεῖν με εἰς τὸ ὑψος τ δρανε προς τὸν Κύριον, ὃς ἐξείλετο μου καὶ ἀφει- 
λετὸ μὲ τὴν οδυνὴν τῆς ψυχης. Κυριε, καὶ περι αὐΐης γῶρ ανηΎ]ελη σοι" 

δΥ 

΄ ζ΄ 4 ᾿ . Γ] 
Γ Φ ἀποϑνήσκεις--- ζήσῃ] φμία τη Υογὶς ἐμ. Ἡϊδοη. »πογίεγὶς. 



Ἤϊετοη. 

82, 93. 1οϑ. δῖαν. Οἴἶτορ. 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ. 

ΚΕΦ, Χχ 
ν ' 9 » 3 3 ᾿ ῸῚ'᾿ ᾽ . 

λέγων, Κύριε, μνήσϑητι δὴ ὅσα ππεριεπάτησα ἐνώπιόν σοὺ ἐν ἀληϑείᾳ χαὶ χαρδίᾳ «πλήρει, καὶ 5. 

τὸ ἀγαϑὸν ἐν ὀφθαλμοῖς σου ἐποίησα’ χαὶ ἔχλαῦσεν ᾿Εζεχίας χλαυϑμῷ μεγάλῳ. Καὶ ἣν Ἢ- ,. 

᾿ : ᾿ ν εὦ 2) Ζ ἊΝ 2 ᾽ “΄ ὌΠ 

σαΐας ἐν τῇ αὐλῇ τῇ μέση, χαὶ ῥημὰ Κυρίου ἐγένετο πρὸς αὐτὸν, λέγων, Επίςρεψον, χαὶ ἐρεῖς ς. 

πρὸς ᾿Ἐζεχίαν τὸν ἡγόμενον τῇ λαδ μ8, Τάδε λέγει Κύριος ὁ Θεὸς Δαυὶδ τ πατρός σδ, Ἤχεσα 

τῆς προσευχῆς σου, 

οἶχον Κυρίου. Καὶ προσϑήσω ἐπὶ τὰς ἡμέρας σ 
ῷ Ζ΄ ᾿" - - 7 “ Ἦ ς {ΝΣΝἉλ [ων 6λ ξ΄ δ Σδκ ΄-ς 

Ασσυρίων σώσω σε χαὶ τὴν “πόλιν ταύτην, χαι ὑπεράσπιω ὑπεῤ τῆς “πόλεως ταὕτης δὲ ἐμὲ χαὶ 
᾿ξ " ' Ν, ΄ Ν 2 ΄ 5 Ν ν Φ 

διὰ Δαυὶδ τὸν δᾶλόν μα. Καὶ εἶπε, Λαδέτωσαν παλάϑην σύχων, χαὶ ἐπιϑέτωσαν ἐπὶ τὸ ἕλχος, 7. 
“ες ’ ν.,»ἤ 3 7 Ν ε .Ζ ’΄ Ἂ ρϑ Φ 99 ᾽’ 7 Αῇ 

χαὶ ὑγιάσει. Και εἰπεν Εξεχίας προς Ἡσαΐαν, Τί τὸ σήμειον ὁτί ἰάσεταί με Κύριος, χαὶ 8. 

ρὋ »“, ΄ Δ φΨ ε « ρ»" Ἀν ρο 

ἀγαξήσομαι εἰς οἶκον Κυρίου τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ; Καὶ εἰπεν Ἡσαΐας, Τδτο τὸ σημεῖον “παρὰ 9. 
" ΄ ε ΝΜ Ν 2. » 

Κυρίου, ὅτι πποιήσει Κύριος τὸν λόγον ὃν ἐλάλησε' «πορεύσεται ἢ σχια δέχα βαῦμὲς, ἐὰν ἐπι- 

ἐξηγείρας μου τὴν πνοὴν, καὶ τσαρακληϑεις ἐζησα" εἰλε γὰρ μοὺ τὴν 
ψύχην; να μη ἀποληται, καὶ ἀπερριψας οπισω μοὺ τσασᾶς τὰς ἀμῶρ- 
τιὰς μου" οὐ γὰρ οἱ ἐν αδα αἰνεσεσιν σε δὲ οἱ ἀποϑανοντες εὐλογησου- 

σιν σε, δὲ ἐλπιουσιν οἱ ἐν αδὰ τὴν ἐλεημοσυνὴν σου" οἱ ζωντες εὐλογῆσε- 

σιν σε, ον τρόπον καγω. απὸ γαρ τῆς σήμερον παῖδα ποιήσω, ἃ αναγῖε- 

λει τὴν ϑικαιοσυνην σου, Κυριε τῆς σωτηρίας μου. καὶ οὐ τσανσομᾶι εν- 

λογων σε μετὰ ψαλτηριου τσασας τὰς ἡμέρας τῆς ξωης μου, κατέναντι 

τὰ οἶκε Κυριε τὰ Θεξ. 243. ἧς, οὐπὶ ἀπωληται Ργὸ ἀπόληται Εἴ ἐνοὶ- 

σασι ὉΓῸ αἰνεσπδιν, 544. ((, δ]. σλρ. χχχυ]. νετ, το. (6ᾳ.) 

ΠΙ. Κύριε] ὦ δὴ Κύριε 11, ΧΙ, το, τό, 82, 93» 1ο8, 246. Θοάεχ 

5 γε Βανί, Οὐηιρὶ. ΑἸοχ. ργατηῖτ ᾿Ω δὴ ((ς) ςς. Ργαιιτι, ὦ 64; 
ΠῚ 

δ 
134... ῬτθΕΓΑΪτ. ὧδε γ4ᾳ. ὦ δὴ (ἢς) Κύριε 51. Κύριε μνήσϑητι δὴ] 
μνήσϑητι Κύριε Ομιγίοῖς. νἱ!. 544. Οὗίξενο Τοπεῖπε, πιεπισηίο Ηϊεγοι. 

ὦ Κύριε μνήσϑητι Ατηι. τ. Αττα, Ἑά. μνήσϑητι δὴ] -ἰ με ΧΙ, ς ον, 

'ςό, 71,)243. κα ϑὴ το, 82, 93» τοβ. Οὐδάβν βγς Βα, ΟομρΙ. μνη- 

σϑητι μοὺ 64) 119, 121) 1:8, 244) 24ς, 246. Οεοτρ. ϑῖαν. Οἴἶτος. 

᾿μνήσϑητί μου δὴ ΑἸὰά, μνήσϑητι νῦν ϑίαν, Μοίᾳ. ὅσα τεριεπά- 

τησα] ὡς περέπατησα το, 82, 93) το8. (οπιρὶ. ΑπΏ. τ. Αγ. Ἑά. 

ὡς ἐπορεύϑην ΟΠ ΙοΥς. 1. οἷς. φαοπιοίδο απιδιϊφυοτίπι Ἡΐετοα. ὅτι τε- 
ρεπάτησα Οεοίξ. δαν. ἐν ἐληϑεία} -Ἑ καὶ ἐν τσιξει 82, 108. 
- καὶ ἐν νηξεια 93. ἐν ὁδῷ εὐθείᾳ ΟΠιγίοίξ.], ς, (ΟΕ, ΤΑ. ς. χχχν!. 
νεῖ. 3.) καὶ καρδίᾳ πλήρει] καρδια τελεία 19. καὶ εν καρδια πληρη 
τού. καὶ ἐν καρδιῳ τελεία 1το8. Οοπηρί. καὶ ἐν καρδιὰ πληρης 24. 
εἰ εὐγάῖε ρεηγεῖῦῖο Ἡϊετου. καὶ καρδίᾳ τελείᾳ ΑἸπτη. 1. Αὐτὰ. Ἐά, ϑίαν. 
καρδίᾳ} ἐν καρδιᾳ ΧΙ, 445 ςξ,) 64, 745) 82) 93» 119.) 120) 121» 123, 
134) 144, τ1ς8, 236, 542, 246. ΑἸά. ΑΙεχ. αι. Νίς. τὸ ὠγαϑὸὺν] 
το αγαϑὸν σου Π. τὰ ἀρεγὰ δῖλν, ταλῆρει] ττεπληρωμενῃ (νεῖ τε- 
λεία αἱ Οὐμηρ].) Οοάεχ ϑγυ. Ραγὶ, τῆᾶσρ.0 ἐν ὀφθαλμοῖς σου] ἐνω- 
πίον σου 544. ΑΪεχ. κχλαυϑμῷ μεγάλῳ] φωνὴ μεγάλη ςς. Ργαεπλϊτί. 
ἐν 121. (οΡΪ. ὯΝ 

᾿ΕΝ, Καὶ ἥἤν--ἐγένετο) Ουπφιε βευΐζει Καῦωε οἱ Μέγπιο Τορεϊπὶ 
Ἡσαΐας} ᾿σαΐα ἔτι 5᾽Ιν. τῇ μέσῃ] τὴ μεγαλῆ 10, 

καὶ ῥημα---ὡρὸς αὐτὸν) καὶ ἐγένετο 

ρῆμα Κυριε ρος αὖον 44. τρὸς αὐτὸν] «ὦ 7|πἰαπι ργοράείαηι Ηϊε- 
τοῦ. λέγων] λεγον 44ς.-) 

Ψ. Ἐπίςρεψον] -Ἑ ἐκεῖϑεν Αγη). τ. Αππῃ. Ἑά. ᾿ Ἐπίφρεψον--- 
λαῖ μου} α ουπὶ ἰηϊετγηδά, γ1. Κευεγίεγε, εἰ αἷς Ἐπεολίας ἐμοὶ πιοὸ 

Η!δτο. τὸν ἡγόμενον) α τὸν τοῦ. τὸἪ Ἣ λαῖξ μον} 18 λὰξ λέγων 

1ς8. ὁ μου 24ς. ΒΑθεῖ. μου ἴῃ οΠαγδέξ, πιίποτε Αἰεχ, Τὧάϑε λέγει 
Κύριος] Ἑ ὁ Θεος ς2, 24ς. (αἴ. Νίο. ὁ Θεὸς Δαυὶδ] α Δαυιδ 446. 

Δαυὶδ τῷ ττατρός σΕ} τε πατρος σε Δανιδ93. τῆς προσευχῆς σε} 
α σου Οοάεχ ὅγγ. Ῥαγΐ. εἶδον] ργαευηῖτξ, καὶ ΧΙ, 44, 5.5» 64» 71», 
74) 92) τού, τοϑ; 119, 120, 121) 123) 134) 1449 158, 2306, 2429 243) 

244. Οοάεχ ὅγε. Ῥαγῦ, Οοπιρί. ΔΙά, (δῖ. Νίς. Αππτῃ. τ, Ασῃ. Ἑά. 

εογρ. δῖαν. καὶ ιδὸν 85, 93. ιδὸν 2Ζ4ς. εἰ υἱάδϊῇ! Ἠϊεῖοη. ἰδὲ 
ἐγὼ] ργϑπηῖτι. καὶ 71. 8ϊδν. Οἷἶγορ. ἰάσομαί σε) ἀναςήσω σε ϑ8[αν. 
Οὔἶτος. τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ] ργαπετι. ἐν ΧΙ, 44» 64, 745) τού, 119, 
123.) 1347 1449 1ς8, 236, 242, 243, 2445) 24ς. ΑἸεχ. (αἴ. Νίο. ῥγϑ- 
πηΐτξ. καὶ ἐν 120. ΑἸά, Αὐτπῃι. 1. Ασὐτῃ, Ἐά. Οἴου. δῖαν, ἀναβήσῃ) 
᾿ἀναθδησεται 111. χαι αναδησει τ9. Ρῥγρτηϊῖ. καὶ 82) 93» το8. ΟΟμρ]. 
ΑΙὰ. δῖαν. Οἶτοςσ. εἰς οἶκον] α εἰς 19. εἰς τὸν οἶκον (ἔς νετ. 8.) 
ΑΙεκ. 

ΝἹ. ἐπὶ τὼς ἡμέρας] ἐπι τὰ ἔτη ΧΙ, 44) ςς» 64» 745» 92, τού, 120, 
134) 1447 τ1ς8, 236, 242. ΑΙά. (Αι. Νὶς. ἐπὶ ἐτὴ ξζ2. ἔπι ταῖς με" 

βάις τό, 246. εἰς τας ἡμερας 82. ἐπὶ τὰ ἤτη (Πς) 24ς. πρὸς τὰ 

ἔτη δίᾶν. πτοεντεκαίδεκα ἔτη] δικάπεντε ἐτὴ 19, 93» 108. ΟΟπΙρὶ. 

4. Νυὶρ. 

γον} -᾿ τοῦτον 93. 

'ςρέψῃ δέκα βαϑμές. Καὶ εἶπεν Ἐζεχίας, Κἔφον τὴν σκιὰν χλῖγαι δέχα βαῦϑμός: ἐχὶ, ἀλλ᾽ 

ἐτὴ δικαπεντε 44. καὶ ἐκ χειρὸς] καὶ ἐκ χειρῶν Ατγη. τ., Απη, ἘΔ. 
ἐκ χειρὸς βασιλέως} εχ χεῖιρος βασιλέων 11. , βασιλεως 436, 242. 
Οδε. Νίς. ᾿Ασσυρίων] -᾿ ἐξελεμαι σε ςςγ τό, τς8, .(46Ὁ.0ΟὸῸ΄-»ᾳε σώσω 
σε] ρυσω σε 19, 845. ῥταπλῖζξ, καὶ ς ς, ξό, 158. ρυσομαᾶι σε 82,03, 
1οϑ8. Οοτηρί. α σε 236. καὶ σωσω 246. καὶ τὴν τοόλιν ταύτην] 

αχαι 536. καὶ ὑπερασπιῶ] α και 245. . ὑπερασπιῶ δες. δὰ βπ. 
οο1.} ἐρο εἰμβοαίανὴ εἰοἡαίοηι ἄσης ῥγοβεν πεν δὲ ῥγοβίεν Ῥαυϊά [έγυμπι 

περι. Ἡϊεου. ὑπὲρ τῆς τοόλεως ταύτης] λα ταυΐης 24ς. κα ὑπὲρ 
Ομγίο. ἰ(. 667). τὴν τοόλιν ταύτην Α΄. τ. Αγπι. Ἑά. δίαν. Οἴΐξτος. 
δι ἐμὲ] διὰ μὲ ΑΙεκ. καὶ διὼ Δαυὶδ] καὶ Δαδὶδ δῖαν. Οἴτοξ. 
τὸν δαλόν μου} τὸν τταῖδα μον ΟΒγγίοίξ. 1. οἶς, «((( , χὶ, 417.) 

3 ’ , δδν τ τ ἐξὸν ’΄ . ϑ ΄ 

εἶδον τὰ δάκρυά σου" ἰδὲ ἐγὼ ἰάσομαί σε" τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ἀναξήση εἰς. 

ου πεντεκαίδεκα ἔτη" χαὶ ἐχ χειρὸς βασιλέως 6. 

10. 

ΨΙΙ1. Καὶ εἶπε] και εἶπεν Ἡσαϊὰς ς2, 92, 121) 123) 236. (οὐ, 42 
Αἰά. ΑΙεχ. (αἱ. Νίο. ροίξ εἰπε εἰξ ἰπίοσ [1π. 240 αἱ. τ, Ὑσαΐας τοῦ. 
καὶ λέγει Ἠσαΐα Απη. τ. Απτη. Εἀ.. καὶ εἶπεν Ἰσαΐα Οεοιρ. ϑίδν. 
Λαξέτωσαν] λήψη Αται. 1. τιαλάϑην σύκων] -[- καὶ εληφϑη 121. 

Οοάεχ ὅγγ. Ῥαγϊ, Ασαηλ. Ἐά. -Ἐ ἰἸάθπι ἰηῖεν πῆοος Αἰεχ. παλαϑὴν συχὴν 

24ς. καὶ ἐπιϑέτωσαν) καὶ ἐπιϑήσεις Ἄττῃ: τ. Αὐπι, ἘΔ, ργεοπιϊα, 

καὶ προσαγίτωσαν τὸς σύχες ϑῖν. Οὗτογ.. καὶ ἐπιϑέτωσαν δο. δὰ 
δη. ςοαι.} φασηε πὶ αμμἰ επί, εἰ ρο είβεηι Κρεγ μίρῳς ἐὔωδ, εὐγαῖμε 

᾿ καὶ ὑγιάσει] καὶ ὑγιάση Οοπιρὶ. ἸᾺ 

ΨΙΠΠΙ. ΤΥ τὸ σημεῖον] αὶ τὶ το. τί τῶτο. σημεῖον ϑῖαν.. Οἴἶτορ. 
ἰάσεταί μὲ Κύριος) ιαφεται Κυριος ἐμε 11. με Κύριος] Α Κύριος 

144, 36,542. ΤΙ. ΑΙεχ. καὶ ἀναξήσομαι] εἰ ἀναδήσομαι Θεοῖς. 
εἰς οἶκον δες. δὰ βη. οοπ).} τὴ ἥμερα τὴ τριτὴ εἰς οἶκον ζυριου 236. (αἴ. 
Νῖς. ἢ, εἰβντον ρικον, Οοάεχ ὅγγ. Ῥατΐ. εἰς οἶκον Κυρίον] εν οἰχω 
Κυριου 24ς. ; 

1Χ. Ὑῶτο] τατὸ σοι 93, τοβ. Οοπιρί. ἦρος ἐγ Ψυΐϊξ. - ὙΤῶτο 

τὸ σημεῖον] α τὸ 141. τατο σοι σημέιον (οὐεχ 5γτ, Ῥαγΐ, . τὸν λό- 

πορεύσεται ἡὶ σκιὰ] εἰ βέλει ἵνα ποορεύσηται ἡ 
σκιὰ ϑ8ϊαν. Οἶτορ. εἰ βάλει καὶ πορεύσεται ἡ σκιὰ ϑίαν. Μοίᾳ. 

δίκα βαϑμὲς δις. δὰ ἔπ. ςοπι.] καὶ ἀναφςρεψεει δεκα ἀναδαϑμες εἰς τα 
εμπροσϑεν το, 108; ἔς, πἰῇ ἐπιρρεψει, 88. ἔς, πἰῇ αναςρεψεται; 93. 
βαϑμὲς 15] αναδαϑμοὺυς (ἢς ἰπέτα) ΧΙ, 44) κ᾿.» 6, 64. 71) 74) 93) 

τού, 119, 120) 121) 123) 134, 1447 148, 216, 242, 243, 344) 245, 
246. Οομρὶ. ΑἸά, Αἰεκ. (αἴ. Νῖο. αἰϊφυαπάο υὐ Ἐ4.) ἐῶν ἐπι- 
φρέψη] ἐαν ἐπιςρεφη 11. (74, ταο. υἱ νἱἀείιτ.) Οαἱ. Νίος. εν ἐπὶ» 

φρέψει 134.24.5. Οοὐθκ 5.» ῬΑ. ἢ ἀναςρέψει Οοτηρῖ. ἢ ἐπιςρέψη 

βίαν. ἐὰν ἐπιςρέψη---δίκα βαϑμὲς 25. ἴῃ οοτγ, {84.1 α ουπν ἰηΐετ- 

τηρὰ, 236,242. ἐῶν ἐπιςρ. δέκα βαϑμ.} εαν ἐπιγραφη δέκα ανα- 

ξαϑμους ((δὰ οπιηΐα ριιπϑί5 ποιαῖ. ιαῖ ἀείεπά. 64.) ΑΙά. α (βαθεῖ 

ἴῃ. πηᾶγρ. εδάδτι 4. 64.) 121. αὶ (Βαθεῖ ἰπ πιᾶγρ. δὉ 4]. τι. ἔς : ἢ ἐπε- 

φρέψη δέκα ἀνα κ αϑμες) τοῦ. Βιαδθεῖ ἱπ ομαγαέζ. τηίωργε ΑἸεχ. βαϑ- 
μές βηΔ].] αναξαϑμεας Οοάεχ ὅϑυγ. Ῥαϊΐ. γπνρῦ (πῷ. 

ΣΧ, Καὶ εἴπεχ--βαϑμόές 13] κα οὐπὶ ἰηϊοττησὰ, γ1. (τού. Βαροὶ ἴῃ 

πιᾶγρ. Ὁ αἱ. π). ἔς καὶ πεν Ἑζεκήας κἄφον τῆς σχηῶς τῷ τορεφϑήνε 

δέκα ἀναξαϑμ κ ") Καφον--βαϑμές 19] κᾶφον ἐρὶ τὴν σκιῶν ἐπι- 

φρίφειν (πιαγρ. τεορεύεσϑαι) δέιω βαϑμὲς Ατπι. Ἐά. κλῖναι] α 158. 

χληναι 24:-. δίκα βαϑμές 1} 24ς:. βαϑμές 19] ἀαναδαϑμες 

19. (84, 93, ιο8. ἤο ἱπῖ4.) ἐχὶ] εχ ὅτὼς 19, 84) 93, 1ο8. (οπιρὶ. 

ἐᾶν ἔπι τοῦτο εχ! 44- 243. ϑ8ῖδν. Οἰΐγοξ. Ῥτδταϊ. καὶ λέγει 

ΑπΏ. 1. ἐχὶ, ἀλλ᾽] ἐχὶ ἀλλ᾽ ἢ ς6. ἀλλα ([ῃ πιᾶγρ. ργδιηἰτεῖταν 

ἐξελῶμαί σε. καὶ) 2444. ἐχὶ ὅτως ἐρίν’ ἀλλ᾽ ταν, Ἐά. ἄλλ᾽ ἐπι- 

ςραφήτω] ἀλλα αἀποςραφητω 19. αλλῶ επιγραφητω 64, 93, τού, τοϑ, 

᾿ς8, Αἰεχ.. ἀλλ᾽ ἐπιρραφήτω--βαϑμὲς 2.1 ἀλλα επιρραφητω ἡ 

σκιὰ δίκα ἀναξαϑμους 44554ς. ἀλλ᾽ ἀποςραφήτω ἡ σκιὰ δέκα ἀνα- 

ξαϑιμιὲς ΘοπιρΙ. ἢ σκιῷ]  δίαν. Οἰἶτοξ. ἐν τοῖς ἀγαξαϑμοῖς) 



Κεῷ. ΧΧ. 

ΒΑΣΙΛΈΙΩΝ Δ. 

11. ἐπιςραφήτω ἡ σχιοὶ ἐν τοῖς ἀναξαϑμοῖς δέχα βαϑμὲς εἰς τὰ ὀπίσω. Καὶ ἐδόησεν Ἡσαΐας ὁ σρο-- 
12. φήτης ππρὸς Κύριον, χαὶ ἐπέςρεψεν ἡ σχιὰ ἐν τοῖς ἀναβαϑμοῖς εἰς τὰ ὀπίσω δέχα βαϑ μδξι Ἔν 

τῷ χαιρῷ ἐχείνῳ ἀπέφειλε Μαρωδᾶὰχ Βαλαϑδὰν υἱὸς Βαλαδᾶν βασιλεὺς Βαξυλῶνος βιδλία καὶ μα- 
τ3. γαδ πσρὸς ᾿Εξεχίαν, ὅτι ἤχεσεν ὅτι ἠῤῥώςησεν ᾿Ἐζεχίας. Καὶ ἐχάρη ἐπ᾿ αὐτοῖς Ἐζεκίας, καὶ 

14 

15 

τό. 

17. 

18. 

1 

υ 
ψ μεν δα] τῆς ψταρξεως αὐῇξ καὶ τὰ νεχωϑα 19) 93, 108. αὐε νε-, 

βΡ 2.9. 1ς8. τῶ γεχωθϑα 24ξ. ὦ" ͵ 

ριον] ργβπια, καὶ το, 82, 93ν τοϑ. ΟΟπΡΙ. 

2 
πόντον 

.} 
. τ 

, ἐλιπεν εϑὲν 93. 

ΝΜ 9 ῬῚλ ὦ βὸ ἔδειξεν αὐτοῖς ὅλον τὸν οἶχον τῇ νεχωθὰ, τὸ 
ν. 3 οὺ ΝΙΝ »» “᾿ “᾽᾿͵ῴψἷ τὸ ἄγανον, χαὶ τὸν οἶκον τῶν σχευῶν, 

3 ΄΄ Ν Ἃ ΄ .» ἡ ΝΙΝ ἀργύριον χαὶ τὸ χρυσίον, τὰ ἀρώματα χαὶ τὸ ἔλαιον 
ΝΥ 2 ς », ϑ φρο ρ᾿ [ω ῚῚ χαὶ ὁσὰ ἡὐρέϑη ἐν τοῖς θησαυροῖς αὐτᾶ, οὐχ ἦν λόγος ὃν 

οὐκ ἔδειξεν αὐτοῖς ᾿Εζεχίας ἐν τῷ οἴκῳ αὐτῇ καὶ ἐν ὡάση τῇ ἐξουσίᾳ αὐτῇ. Καὶ εἰσῆλθεν 
Ἡσαΐας ὁ ποροφήτης πτρὸς τὸν βασιλέα Ἐζεχίαν, χαὶ εἶπε ὡρὸς αὐτὸν, Τί ἐλάλησαν οἱ ἄγδρές 
ὅτοι, χαὶ τοῦϑεν ἥχασι πρὸς σέ; χαὶ εἶπεν ᾿Εζεχίας, Ἔχ γῆς πύῤῥωσεν ἥχασι πρὸς μὲ, ἐκ Βα- 
Εύλονθς, Καὶ εἶπε, τί εἶδον ἐν τῷ οἴχῳ σου; χαὶ εἶπε, πάντα ὅσα ἐν τῷ οἴκῳ μου εἶδογ" οὐχ 
ἣν ἐν τῷ οἰχῳ μου ὃ ἐχ ἔδειξα αὐτοῖς, ἀλλὰ χαὶ τὰ ἐν τοῖς νησαυροῖς μου. Καὶ εἶπεν Ἡσαΐας 
πρὸς ᾿Εζεχίαν, ΑΧΕσον λόγον Κυρίου, ᾿Ιδὲ ἡμέραι ἔρχονται, χαὶ ληφθήσεται ππάᾶντα τὰ ἐν τῷ 
οἴχῳ σου, καὶ ὅσα ἐϑησαύρισαν οἱ πατέρες σου ἕως τῆς ἡμέρας ταύὔτης, εἰς Βαξυλῶνα" χαὶ οὐχ 
ὑπολειφθήσεται ξημα ὃ εἶπε Κύριος. Καὶ οἱ υἱοί σου οἱ ἐξελεύσονται ἐκ σὰ ὃς γεννήσεις λήψε- 

εἰς αναδαϑμους ΧῚ. κα ἐς, 64,71, 74,84, 92, 93) τού, τοϑ, τ19, 120, 
121. 134) 18,243, 244. ΑΙά, ΑἸεχ. δῖαν. ἐν τοῖς ἀναδαϑμοῖς δτο. 
δὰ βη. οοαι.] δέκα αναξαϑμοις εἰς τὰ οπισω 19. ἔς, πἰῇ ἀναβαϑμες, 
144. δίκα βαϑμὲς 2] Ὁ ἐκεῖϑεν Ατπι. Εά, δέκα βαϑμὲς εἰς 
τὰ ὀπίσω] εἰς τὰ οπισω δέκα αναδαϑμες Οοήεχ ὅγτ. ῬαΪ, εἰς τὰ 
ὀπίσω] εἶτά ὀπίσω (Ώς) 242. τὴν πίσω 24ς. ᾿ 

. ΧΙ, Ἡσαΐας ὁ τσροῷ.} ὁ τροφ. Ἡσαΐας “46. δ. προφήτης] 
α δῖαν. Οὗτος. ἐπέγρεψεν ἡ σκιὰ ὅς. δὰ ἢπ. οοπ1.] ἐπέςρεψεν ἡ 
σκιο δέκα βαϑμὲς ἐν τοῖς ἀναξαϑμοῖς εἰς τὰ ὀπίσω δίκα βαϑμοὺς ἐν. 
τοῖς ἀναξαδϑμοῖς "Αχαζ Αττι. Ἐά. ἐν τοῖς ἀναδαϑμοῖς] Αχαξ. 
οἷς κατεξη 19, 82, 93, το8. Οοτηρῖ. ᾿εν τοῖς ἀριϑμοις 44.» 74, τοῦ, 
120, 134) 144, 243. ΑἸΙά, -Ἐ οἷς καϊεδη ς2, τα1. Οοάεχ ὅγε. Ῥαγζ, 
Ἔ οἷς κατεθη εν αναξαϑμοις Αχαζ 92, 123, 436, 442. (ΑἸοχ, συπι 
οἷς ἴῃ οἤαγ. πλῖπ.) Οαΐ. ΝΊο. 2ὲγ ἡὐπεας, φωϊδις ἡαπε ἀρίξεκάεναι ἰπ ἄογος- 
δορίο Αοῆαᾳ, Ψυρ. - εἰς τὰ ὀπίσω] ρταεγλῖϊτ. ἐν ἀναξαϑμοις ς2, 121. 
λεῖς 123. (δῖ. Νίο. α εις τῷ 236,242. εἰς τὰ--βαϑμό;] τες δέκα 
αναξδαῦμὲς εἰς τὰ οπισω 19, 82, 93. Οοαιρί. ἔς, πἰᾶ βαϑμους, τοϑ. 
ἔς, ἤπε τες, 243. δεκα βαϑῦμες εἰς τὰ οπισωλ44. δίκα] δωδεκα 71. 

ΧΙ. Μαρωδᾶχ] Μοροδαχ, 44. Μερωδαχ, 443, 24ς. Αἰεκ. Μα- 
ρωδᾶχ, Βαλαδὰν] Βαρωδῶχ, Οορ!. Βαλαδᾶν 19] Βαλδαν 11, 82, 
93. 108. Απη. Σ. λα 4ᾳῳ 56, 246. ΡῬγξπηῖ, καὶ 1.8, 

δῶν] υιος Βαλδαν 11. νιος Μαλαδαν 82. υἱος Βαλαλαδᾶν 92. κ 93, 
24ς. υἱὸς Βααλδὼν Απη. τ. Απῃ. Ἐά. βασιλεὺς Βαδυλ.] βασι- 
λεὼς Βαδυλ. τς8, 24-ς. βιδλία] ἐπιξολας 19, 82, 93, τοβ. Οοῃρρί. 
κ346. μαναὼ] μανᾶαν 11. δωρα' 10, 93» 1τοϑ, 123. ΟΟπηρΙ. 
Απ. 1. Οεογρ. δίαν. μαννα δωρα 1:8. πρὸς Ἐζεκίαν) Εζεκια 
19, 93.ςτο8. Ἐζεκίαν] Ιεξεκιαν (ἢς ἰῃῆ) γ4. ὅτι ἤκδσεν] ηκε- 
σε γὰρ 19, 82, 93, 1οΒ. Οοπιρὶ. δίαν. ὅτι ἠῤῥώςησεν] οτι πρρωςὴ 
2445. ὅτι ἠῤῥώγησεν Ἐζεκίας] τὴν ἀῤῥωρίαν Ἐζεκίε Θεοῖς. ἘΖε- 
κίας] -Ἐ καὶ ἀνεφὴ 195) 1οϑ8. γα, ὁ βασιλεὺς δ[αν. 

ΧΙΠΙ. Καὶ ἐχώρη--- Ἐζεκίας] αὶ ουηι ἱπιεπιεά, 82. ἐπ᾽ αὐτοῖς] 
περὶ αὐτῶν ϑιαν. Ἐζεκίας 15] Ἔ καὶ ἀνεγὴ 93. ῥγβπηῖτι, ὁ βασι- 
λεὺς Θεοτξ. διαν. Οὗτος. ὅλον τὸν οἶκον] τσαντὰ τὸν οἱκὸν 10, 93, 

. Οοπιρί. πανταὰ τον τῆς ὑταρζξεως οἰκον 82. - αὐτῇ δῖαν, Μοί. 

᾿ναχωσὰ Αστῃ, 1. Απη. Εὰ. χαὶ τὰς 
ϑησαυρὲς αὐτῇ δῖαν. Οἴἶτορ. τῶν ϑησαυρῶν δίαν. Μοίᾳ. τὸ ἀργύ- 

τὰ ὠρώμαϊα] ργαεγηκι, 
1οϑ8. ᾿Θϑώοχ. ϑχε..Βαξὶ(. (οιηρὶ. Αἰεχ. Δππη. σ. Ασπῃ. Ἐά. 

καὶ τὸ ἔλαιον τὸ ὠγαϑὸν] κα καὶ 1.8. καὶ τὸν οἶκον τῶν 
πὰ τὰ σκεύη τῇ οἴκου ϑῖαν. Οἰγορ. “Ἔ αὐΐων το. 

καὶ 825 93» 
ϑϊαν. 

σκεύων] καὶ 
Ἔ αὐ 93, το. Οοσιρί. γα 

ἵξς, ὅ4, 82,93» 108, 1109» 121») 123, 243. ΟΟΙΡΙ. καὶ σαντα ὁσᾶ ηυ- 

ρεϑη24ς. ἐν τοῖς ϑησανροῖς αὐτΒ} κα τοῖς ΧΙ, 74) τού, 119, 134) 
144, 226, 242. κᾶντε 19, 93. ΟοπρΙ. οὐκ ἣν] ῥγαεηιῖττ. καὶ τ:. 
Ασπι. 1. Αστῃ. Εά4. Θεοῦ. δῖαν. οὐκ ἦν λόγος] καὶ οὐ ταρελείπεν 
χϑὲεν το, 1οϑ. Οοπιρὶ. καὶ οὐ τοαρῆλθον (Ώο) τόπος 82. καὶ αὶ παρ- 

λόγος} τοπος 11,445), 52), ς 5) 56, 64; 74, 92, τού, 
110, 1219) 134) 144, 158, 226, 242) 243ν 244) 243) 246. Αἰά. (αἴ. 

Νίς. Απῃ. 1. ἄπ. Εἀ. Οεοῦρ. ϑῖϊαν. ὃν οὐκ ἔδειξεν] ὃ εκ εδειξεν 
19» 93, τοϑ. Οοπηρ. ἔδειξεν 29] επεδεῖξεν (6. αὐτοῖς] α 44. 
ἐν τῷ οἴκῳ ὅτο. δὰ ἥη. οοπι.] και ἐν σᾶντι ϑησαυρῶ αὐτῇ 1ιθ. ἐν τῷ 
οἴκῳ αὐτῷ] ἰκ ἄοπιο Τοπείαὶ Ἡΐετοθ. καὶ ἐν ττάσῃ τῇ ἐξεσίᾳ] καὶ εν 

υἱὸς Βαλα-. 

καὶ ὅσα ηὐρίϑη) καὶ παύΐα οσα ευρεϑὴ τ0, 

τᾶντι ϑησαύρῳ 82, 93, τοϑ. Οοηηρὶ. 
ΧΙΝ. Καὶ εἰσῆλθεν] καὶ ἧλϑεν 4. Ἡσαΐας ὃ τρυφήτη!] α δ' 

ὡροφητῆς γι. πρὸς τὸν βασιλ. Ἐζεκ.} λ τὸν βασιλεα .21.. ὥρος 

ἐκ. τὸν βασιλ. 93, τοϑ, 24ς, ΟοπρΙ. καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν] λε- 
γῶν προς αὑτὸν 74. κᾶϊ εἰπὲν ἀντ 93, τοΒ. Οομρρὶ. Τί ἐλάλη- 

σαν] -Ἐπρος σε 93. Οὐπιρί. ἥκασι 19] ἡκεέσι. 4. ἧκον (ῆς ᾿πῆ8). 
Οὐπιρ: και εἶπεν ᾿Εξεκίας] καὶ ὠπεκρίϑη Ἐζεκία καὶ εἶπε Οεοτρ.. 
Ἐκ γῆς τοόῤῥωΊπεν] εκ τῆς τορρωϑὲν ΧΙ, 93. κα πορρωϑεν. “386, 242. 
ἥκασι πρὸς μὲ] πκουσι προς με τοϑ. Βδρεῖ προς μὲ ΤῺ -:- (οὐχ ϑγγ. 

Ῥαγ.. ἐκ Βαξυλῶνος] της Βαδυλωνος 242. : 

ΧΡ. Καὶ εἶπε.15] καὶ εἰπεν Ησαῖας 93, τοϑ, 246. Οοιρ. καὶ 
εἶπε 2] Ἐ Εζεκιας ΧΙ, ςό, 747) 93, τού, 120, 121») 123») 134, 144. 

236, 242, 243, 3447) 246. (ογαρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. δε, Νίς. -Ἐ ἰάθη, 
οπμο (ᾳ. δάϊιηρετε οροτίεϊαί) αἰϊτεσίίσο, (οάεχ ὅγγ. Ῥασ. -}- Ἐζε- 
κία Ατπι. τ. Ασπι. 4. εογρ. 8ῖαν. Μοίᾳ. -Ἐ Ἰεζεκία δῖαν. Οἴτορ. 
Πάντα ὅσα---οἴκῳ μου] τᾶν ὅσον ἐν τῷ οἴκῳ μου ἦν Αττη; τ; Αστη. Ε΄. 
πάντα ὅσα ἦσαν ἐν τῷ οἴκῳ μου Οἰδοῦρ. ὅσα] ὃ ἦν γι. εἶδον Δ] 
ἐδὸν 1ς8, 24ς. ΑΙεκ. οὐκ ἦν)  ἐϑεν ςό, 246. οὐκ ἦν ἐν τῷ 
οἴκῳ μου] καὶ ἐδὲν ἐν τῷ οἴκῳ μου ΑἸτη. τ. Αἰτι. Ἐά. ὅτι ἐρὶν ἐν τῷ 
οἴκῳ μου Θεοῦ. καὶ ἐκ ἐςὶν ἐν τῷ οἴκῳ μου 8[Αν, Οἴτορ. ἢς, ἥπε 
καὶ, ϑιίαν. Μοῷ. δὃὅὃ ἐκ) ἐϑὲν ὃ ἐκ 93. ὃ οὐκ ἔδειξα αὐτοῖς] 
ὃ αὐτοὶ οὐκ εἶδον Θὐδογρ. ἀλλὰ καὶ] α ὠλλὰ Οοπρ. ὀλλὰ 

καὶ ὅτε. τὰ ἤη. οοπ,.] ὠλλὼ καὶ οὐκ ἐν τοῖς ϑησαυροῖς μον Ατηη. τς 

Αγ. Εά. ἀλλ᾽ ἃ ἐν τοῖς Μησανυροῖς μου εἶδον Θεοῖς. ἀλλὰ καὶ ἃ. 
2. Δ - Ὁ “- ἣ “ Ψ Ν 

εἰσὶν ἐν τοῖς ϑησαυροῖς με καὶ ταῦτα εἶδον δῖαν. Οἶτοσ. τὰ ἂν 
τοῖς] τὰ τοϑ. (οπιρὶ. ΑΙεχ. 
6, 64, 71, 74.952. 1ού, 120, 121) 123») 134) 1447 236, 242, 243, 24.4, 

246. ΑἸά. Οι. Νῖς. δῖαν. Μοίᾳ. -Ἐ εἰδαν τ19. -Ἔ δὸν 1 ς8, 24ς. 
ΧΥῚ. Ἡσαΐας πρὸς ̓ Εζεκίαν] προς Εἴσαϊαν Εζεκιας (236. ρυιπᾶϊς 

ζαρογ ἱπιροῆε5.) 242. ἴΑκεσον] ἀκϑὲ 24ς. λόγον] τὸν λογον 
85, 93, 1ο8, 1 ς8. Οοπηρί. ΑΙεχ. Κυρίᾳ] τΓ παντοκράτορος 10, 82, 
93) 108. : 

ΧΨΤΙ. ᾿Ιδὲ ἡμ. ἔρχ.7 ἰδὲ ἐλεύσονται ἡμέραι λέγει ὁ Κύριος Οεοτρ. 
ἡμέρ. ἔρχον.} - εἰπε Κυριος ΧΙ. “Ἐ ἐφη Κυριος το. -Κ φησι Κυριος 44, 

ςς, 64, 74) 82) 902, 93. 1ού, τοῦ, 119» 120, 121» 123», 1345 144)γ236ν 

242, 243) 2445 24, 446. (οηρὶ. ΑἸά. (αι, ΝΙΊο. δῖαν, -Ἐ φησι τς8, 

καὶ ληφϑήσεται)} καὶ ληφϑήσονται ΧΙ, τό, 64, 74. τού, 121,1 24, 

144) 18, 236, 242, 24.) 246. ΑἸά. (δι. Ν΄ίο. καὶ ἀρϑησεται το, 82, 
93: 1τοβϑ. Οοπρί. ἐν αἷς ληφϑήσονται Θεοῖ,. ληφϑήσονται ϑῖδν. 

καὶ ὅσα] καὶ ὅσον Ατη). τ. Ατῃ. Εἀά. καὶ πάντα ἃ. Οεοῖρ. ϑίδν. 

Οἴἶτορ.- ἐϑησαύρισαν] εϑησαυρησᾶν 93. συνήγαγον ϑίῖαν. Οἴἶιορ. 
οἱ πατέρες---ταύτης] α οὐπὶ ἱπίεππιοά, Οθοσ. ὀ εἰς Βαβυλῶνα] 
«Ἢ εἰσελεύσεται ΧΙ, ζΩ, ςς, 64) 74) 92, τοὔν 120. 1215 134) 144) 236, 

442, 2435) 244. ΑΙὰ, (αι. Νῖς. - απενεχϑησεται το, 82, τοβ, 
 εἰσελευσοναι 445,.24.ς. δῖαν. -ἱ ἡξει (ς6. πιᾶγρ. εἰσελευσεται) 246. 
 απενεχϑησονται 93. ἀπολήψουσιν οἱ Βαδυλώνιοι Θεοῖς. καὶ 
οὐχ, διε. δὰ ἤη. ςοηι.] α 44- καὶ μή τι ὑπολειφϑήσεται ὅτι ῥῆμα ἐςὶν 
ὃ ἐλάλησε Κύριος Ατηι. 1. Αγ, Ἑά. καὶ ἐχ͵ ὑπολειφϑήσεται]) χαι 
οὐχ υπολημφϑησεται 111. καὶ οὐχ υποληφϑησεται 1345) 24ς. κα καὶ 

Οομρ. ῥῆμα] α 7γ1- εἰϑὲν δῖαν. Οἴτος. ὃ εἶπε Κύριος] κα ὃ 
ΧΙ, 10, 5.4») 64, γῖ5 93» 108, 119) 24ς. Οοπιρί. ϑίλν. Οἴἶγορ. εἰπὲν 
ὃ Κυριος 1.8. ὃ εἶπεν ὁ Κύριος ΑἸεχ. “σε 

ΧΥΙ]Ὶ. Καὶ οἱ νἱοῖ σον} καὶ απὸ τῶν υἱῶν σᾷ 107 82) 93) τοῦ. 

ϑησανροῖς μου] -Ἐ- εἰδὸν ΧΙ, 44, κς, 

δ...) 

ν 



ἐξ 

Ἷ 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ. 

᾿Αγαϑὸς ὁ λόγος Κυρίου ὃν ἐλάλησεν, ἔξω εἰρήνη ἐν ταῖς ἡμέραις μον. Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λό- 

γῶν ᾿Εζεχίου χαὶ πᾶσα ἡ δυναςεία αὐτᾷ, χαὶ ὅσα ἐποίησε, τὴν χρήνην. Χαὶ τὸν ὑδοαγωγὸν, χαὶ 

εἰσήγαγε τὸ ὕδωρ εἰς τὴν “σ“όλιν, ἐχὶ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιδλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βα- 

διλεῦσιν ᾿Ιόδα Καὶ ἐχοιμήϑη Ἐζεχίας μετὰ τῶν πτατέρων αὐτῇ, χαὶ ἐδξασίλευσε Μανασσῆς 
εν ) δ. 2) Σ» 3. “δ 

υἱὸς αὐτῇ ἀντ αὑτᾶ, 

ὙἹΟΣ ϑδώδεχα ἐτῶν Μανασαῆς ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν, καὶ πεντήχον)α χαὶ πέντε ἔτη ἐξασίλευσεν 

ἐν Ἱερεσαλὴμ, καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτῷ ᾿Αψιξά. Καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐν ὀφθαλμοῖς Κυρίε, 

χατὰ τὰ βδελύγματα τῶν ἐθνῶν ὧν ἐξῆρε Κύριος ἀπὸ τσροσώζου τῶν υἱὼν ᾿Ισραήλ. Καὶ ἐπέ-. 

φρεψψε χαὶ ὠκοδόμησε τὰ ὑψηλὰ ἃ χατέσπασεν Ἐζεχίας ὁ ππατὴρ αὖτϑ, χαὶ ἀγέξησε ϑυσὶαςή- 
ΠΠΠ 7 ἌΣ 42 ΟΝ Ἀ, : ϑὸ »...2 Ἂ Ὶ β Χρὴ Ἶ ΝΥ ΜΝ } | 

οἷον τῇ Βάαλ, χαὶ ἐποίησε τὰ ἄλση χαϑὼς ἐποίησεν ᾿Αχαάξ βασιλεὺς ᾿Ισραὴλ, χαὶ προσεχύνησε 

πσάση τὴ δυνάμει τῇ ἐρανξ, χαὶ ἐδόλευσεν αὐτοῖς. Καὶ ὠχοδόμησε ϑυσιαξήριόν ἐν οἴχῳ Κυρίε, 

ὡς εἶπεν, Ἔν Ἱερεσαλὴμ ϑήσω τὸ ὄνομά μου. Καὶ φχοδόμησε ϑυσιαςήριον Φάσῃ τῇ δυνάμει τῇ 

Οοπηρί. εἰ ἀε ΜΙζὶς ἐμὶς Ἡπετοθ. οἱ υἱοί] α οἱ 144, 1:8, 442. οἱ 

ἐξελεύσονται} τῶν ἐξεληλυϑότων 19, 93» 108. ΟΟΠΙΡΙ. α οὗ γ4. τῶν 

ἐληλυθότων 82. 
δῖαν. Οὐἶγορ.ι οἷ ἐξελεύσονται---τῇ βασιλέως} φμὶ παιξεπίων ἐχ ἐξ, 

μὀὐϊεμί, οἱ Μαείομι ἐμπεκῆος ἱπ ἄοπο τερὶς Ἡϊετοπ. οὃς γωνήσεις] οὃς 

ἐγώνησας ΧΙ, 445 745) τού, 120, 134) 144; 236, 242, 243, 244. Οεῖ. 
Νίς. ὧν ἐγέννησας 19, 93, 1τοϑ. ΟὐπρΡ!. α 82. Απη. τ. ἅπῇ. Ἐά. 

, λήψεται] ληψονται 19, 92, τοβ, 123) 236, 242. Οοπηρὶ. (αἵ. Νίς. 

Αζαι. 1. ἅττ. Ε4. ΟΘεογρ. δῖαν. ληφϑησοιΊαι ς ς, ς6, 64, 71) 121) τ ς8, 

243, 244, 246. Αἰά, λημψονται 82. ληψιν (Ώ.) 94. ἔσονται εὐνξ- 
χο!] ποιήσασιν ἐπάδοντας (0) 19, τιοΒ. τοιησεσι σπαδοντὰς 82, 03. 
εὐνέχοι ὅς. δὰ ἔπι. οοπι. ομπμολὶ ἐπ ἄοπιο τερὶε Βαῤγίοπίε, 5γ1. Βατ- Ἠεῦτ. 
ἐν τῷ οἴκῳ] “Ἑ τα δίκα 243. Βαδυλῶνος) Βαξυλωνίων Ατηι. τ. ΑΣπ,. 
Ἑά, : 

. ΣΧΙΧ. ᾿Αγαϑὸὺς ὁ λόγος ὅς. δὰ ἢπ, οοπ.} Βοπαρε ὑεγόωπι, φυοαῖ ἦσ. 

ἐπίπε οὶ Τοονιίπμς : ξα! ραχ εἰ βόε ἐπ ἀϊεόης πιεῖς. Αταθτ. Κυρία ὃν 
ἐλάλησεν] ὧν ἐλάλησε Κυριος 93. ὃν ἐλάλησε Κύριος Οοπιρί. ἐλά- 

λησεν] “Ἑ Κύριος τοϑ. ελαλησας 246. -Ἐ καὶ εἰπεν [00 »ς Οσάεχ 
ϑγγ. Ρα -Ἐ καὶ λέγει Αἰπη. 1. Ατπι. 4. ἔρω] γενεσϑὼ (19. υἱὲ 
υἱάείατ.) 93») τοβ. Οοπιρὶ. ΙΠάογ. Ρεϊυΐ, Ρ. τις. γενέσϑω δὴ Ρτοςορ. 
ἴῃ σαι. Νίο. ἔξω ἄς. τὰ ἔπ. οοπι.}. 11. καὶ εἶπεν" μὴ οὐκ, ἐὰν 

εἰρήνη καὶ ἀλήϑεια ἔςαι ἐν ἡμέραις μου; ΑΙεχ. εἰρήνη] -[- και δι- 
καιοσυνὴ το. ΟΟπιρί. «-Ἐ καὶ δικαιωσυνὴ 93, τοϑ. -᾿ καὶ ὠλήϑεια 

Ατπι. τ. Αγπὶ. Ἐά.. ἕν ταῖς] ἐν Βαβυλῶνος" καὶ εἶπ. ᾿Εζ. τρρ. Ἧσ. 
ὦγ. οὗτος ὁ λόγος ἣν ταῖς (ῃ.) 542. ἡμέρ. μ8} μέρ. σε 93. 
ΕΧΧ. Καὶ τὰ λουπὰ---δυναςεία αὐτῇ} καὶ οἱ λοιποὶ λόγοι ᾿Εφεκίου 
καὶ τοᾶσαι αἱ δυναςεῖαι αὐτῇ Οδοῖρ. καὶ τάσα ἡ δυναςεία αὐτϑ} 
α 19,93» τοΒ. Οοπιρὶ. καὶ ὅσα] και παϑΐα οσα τ9,93, τοϑ. ΟοπΙρΙ. 
ὅσα ἐποίησε] ἣν ἐποιησε ζό. ἐποίησε] -ἰ- καὶ πασα ἡ δυναςιὰ αὐτε 
93. -Ἑ και πασα ἡ δυναςεια αὐἷε τοϑ. Οοπιρ. τὴν κρήνην] ργα- 
ταῖτε, καὶ 93, 1οϑ. Οοιρὶ. τὴν κρήνην---πόλιν] ,. ουπὶ ἱηζεγπηοά. 
19. τὴν κρήνην καὶ τὸν ὑδρωγωγὸν] ζοπίεπι εἰ εαπαΐονι αφμα (αφιο- 
δἰμξϊω:) ὅ5γτ. Βα:- εδι. τὸν ὑδραγωγὸν] - ἃ ἐποίησεν σ3, τοβ. 

Οομρ. καὶ εἰσήγαγε] καὶ εἰσήνεγκε ς6, 93) 108, 110, 121) 1ς8, 
243, 2449 246. Οοπηρὶ. ΑΙεχ. ἐχὶ ταῦτα] οὐκ ἰδὲ ταυτα ςς, γι, 
γ4γ 92) τού, 119,9 120, 1219) 123, 134) 1.8, 226, 24ς. ΑἸὰ. Οῖ. ΝΙς.. 

ΟΘεοτς. ϑίαν. Μοᾷ. ἐχὶ ταῦτα γεγραμ.] οὐκ ιδὲ ταυτα γεγραμ. 
ἐξὶ 19. οὐκ (δὰ γεγραμ. 244. ἐχὶ ἰδὲ γεγραμμένα εἰσὶν Ατπι. τ. 
Απῦ. Εὰ, γεγραμμένα] ἐγίεγραμμένα 8ϊαν. Μοίᾳ. ἐπὶ βιδλίῳ] 
ἐπι βιδλιου το. βιδλιῳ Οοάεχ ὅγγ. Ῥαγτ . ἐν βιδλίῳ Αἰτη. τ, Απτῷ. 
ἘΔ. Θεοτρ. ϑ8ῖαν. Μοίᾳβ.υ λόγων] Βαδεῖ ἴῃ οἰαγαέξ, πιΐηοτε Αἰεχ, 
α' Ἄγπι. 1. Αστῖν ἘΔ, τῶν ἡμερῶν] λ΄ των 19) τοϑ. Οσπηρ!., να πμε- 
ρῶν 242. κα ϑῖδν. Οὐἶξγορ. τοῖς βασιλεῦσιν] των βασιλεων το. 

ΧΧΊ. Καὶ ἐκοιμήθη) καὶ ὠπέθϑανεν Οὐπίδτας, Αροῖς "6.11. ς. 25. 
μετὰ τῶν πατέρων αὐτῷ} -Ἐ καὶ ἐταφη ἐν τόολει Δαυιδ ΧΙ, ςα, ςς, 

1...-16, 64, 71) 745 82, 92) τού, 110, 120, 1219 143») 1.8, 236, 243, 244, 

446,47. Οομηρὶ. ΑἸ4. (ας. ΝΊς. -Ἐ εὐάδτν, πἰῆ ἐτάφει, 134. -Ἑ καὶ 
ἐτάφη μετὰ τῶν ττατέρὼν ἀντ ἐν τολει Δαυιδ 19, 93. 108. Ἔ εν πο- 
λει Δαυιδ 44. Οεογρ. 5[4ν. Μοίᾳ. α Οοπίξει, Αροῖξ. ἴοο. οἷε. ὄαρε 
αι ίδης {μἰτ7 εἰ {εραῖεμς ΟἹ ἴπ εἰν αιο Ῥαυίά Τλιςϊξ, (αἱ. Ῥγαηεε, καὶ 
ἐτάφη ϑίαν. Οἰορ. καὶ ἰξασίλευσε ὅς. δὰ ἥη. ςο.} καὶ ἐξασί. 

λέυσεν ὁ υἱὸς αὖχὝ͵ Μανασσῆς Οοππίες, Αροῖϊ 1. οἷ. Μανασσῆς] 

͵ “Φ 

οἱ ἐξελεύσονται--- γεννήσεις] οὗ γεννήσονται ἐκ σκ 

Μανασση 11. Μανασὲ Ατ. τ. πῃ. Εά. Οεοῦρ. Μανασιὰ 8ϊἴαν, 
Οἴἶτος. Μανασσιὰ 8ῖαν. Μοίᾳ. υἱὸς αὐτὶ ὃ υἱος αὐΐκ 44, 2.44. 

ΟἹ. Ὑἱὸς---αὐτὸν} αὶ ουχτῃ ἱπίογηιοά. γι. Οὐρε εὔὲ: γεχ βἀδεῖνε δηπος 

γεν Μαπαρξι ἐμπι γέρκατγει Ταιοῖξ, (41. Μανασιὰ δὲ ἦν β΄. ἐτῶν ὅτε 
ἤρξατο βασιλεύειν ϑῖίαν. Οἶτορ. δώδεκα ἐτῶν] ΤΥ. 19,93. ΟΟμπρὶ. 

ἐτῶν δεκα 82, τοῦ, Μανασσῆς) Μανασση (υἵ ἔιρτᾺ)} 11. ἐν τῷ βασὶ- 
λεύειν αὐτὸν] ὅτε ἤρξατο βασιλεύειν (ἂς 4101) 8Ιαν. Μοίᾳ. ταιντήκ. 
καὶ τοΐντε] α καὶ 246. δῖαν. Οἴἶγορ. φωιϊηφμαρίπια ὑβρίενε Τλιχεϊῖ. ΟἱΑ]. 
“πεντήκοντα καὶ ἐννέα Αττη. 1. Αγ. Ἐά, ἐν Ἱερεσαλὴμ] κα ἐν (ο- 
ἄεχ πῃ08 ϑεῖρίὶ. καὶ ὄνομα] λα καὶ 8ϊ4ν. τῇ μητρὶ αὐτΨ] τῆς 
μῆτρος αὐΐξ τοϑ. Οοπιρί. Ατπι. τ. Ασπι. Ἐὰ. ΟΘεοτρ. ϑῖαν. πεσιγὶς ἐὐαῖς 
Το σα]. ἦΑψιδα] Οψιϑὰ ΧῚ, γ1, 247. Ἐψιδα το, (93. πὲ νἱ- 
ἀεῖυτ.) τοϑ. Οοπιρὶ. ((οηδίτις. Αροῖι 110. 11, ̓ αρ. σ2. (ΟΕ, οδία, οὐ 
ὦ Ῥαγα]ῖρ. οἂρ. χχχὶ.) Ασα. σ. πῇ. Ἑά. Οφσιξδὰ 44, ζ2, ςς, 74. 
92, τού, 119) 120, 121) 1345» 144) 216, 242, 243. “44. ΑΙοχ,. (δῖ, 

Νίς. Οφοδια 64. ΑΙά. δῖαν. Ἐψειδα 82. Οφιδα 123. Οὔσιφα 1 ς8. 
Οὔδσιξα α4ς. Αϑιδα 246. Εὐῥῥα: Ἰ,κιςϊξ, (41. ᾿᾽Ωπωξιά Οϑοις. 

, Π. Καὶ ἐποίησε) -ἰ- Μανασσης 93, τοδϑ, τὸ πονηρὸν] φησι »"α- 
ἑίρπωπι οἱ Ταιςὶξ Οα].. ἔν ὀφθαλμοῖς] ἐνώπιον (υἱ 41101} 19, 719. 82. 
93» τοϑ. Οοπῖρὶ. πη. σ᾿ πη. ἘῸ. ἘΚυρί5]  καὶ' ἐπορευϑὴ ΧΙ, 
19, 44) 64, 74) 92, τού, 119, 120, 121) 123) 134) 144, 236, 242, 243, 
247. Οομρί. ΑἸά, δι. Νίς. σεογρ. 5᾽Ϊαν. -Ἐ χᾶὰν ἐπορευσᾶτο 93. 

κατὰ τὰ} κατὰ τταΐα τα τ9, 82. και τὰ 71. κατὰ τὸ βδελύγ- 
μαῖα] κατὰ πάντα τὰ βδελλύγμαϊα (Π6) 93.. ,πεμηάωσι αδονεϊμα!ϊδηεε 
Ιλιοὶξ, Οἱ. ὀπίσω τῶν βδελυγμάτων δ᾽ῖλν. τῶν ἐθνῶν] των ϑεὼν 
247). ἀπὸ Ὡροσώπε τῶν υἱῶν] α τῶν 446. ἀφ᾽ υἱῶν ϑιαν. Οἶτορ. 
ΠῚ. Καὶ ἐπέφρεψε) -ἰ- Μανασσης 82, 93, τοϑ. (περί. καὶ απε- 
φξρεψεν 244. Αἴεοχ, Καὶ ἐπέςρ. καὶ ὠκοδόμ.} Εν φαϊβεαυΐ! Τκιοὶϊξ, Οαϊ, 
καὶ ὠκοδόμησε] α καὶ Απῃ. 1. τῶ ὑψηλὰ] τα ϑυσιαζηρια 82. ἃ 
κατέσπασεν) καϊεσκάψεν το. ἃ κατεέξρεψεν ςς. ἃ κατέσκαψεν 82, 
93» 1ο8. Οομρὶ. ΑἸεκ. φια δοβγεχεναν 1 λιοϊῖ, ΟΑ]. ἃ κατέσκαψε 
καὶ κατέσπασεν Τεοάοτεῖ. Ὁ. 63. ἴῃ 4 καρ. καὶ ανέςησε] καὶ απε- 

φρεψεν 1Π1.. καὶ ἐξῆσε 246. εἰ φαἀἰεαυῖ! Τλιοἷξ, ΟαἹ. ϑυσιαρήριον] 

τὸ ϑυσιαςήριον 546. (ΑἸεχ. ἤς ἱπ88.) ,πεγανίαρ Ἴλιοὶξ, αὶ, τῇ 
Βάαλ] τω Βααλ 19, 82, 93» 121, 247. Οοπηρὶ. Τ εϑἀοτεῖ. 1. εἶ. τὰ 
ἄλση) α τὰ 44, ςτν κ6, 64, 71) 745) 82, 93. τού, τοβ, 119, 120, 134, 
144). 1.8, “16, 242, 24ς) 246. (ομπρὶ. Αἰεχ. Ογη!}!, ΑἸεχ. νοὶ. ἢ}. 

Ρ- 579. Ὑεοάοτεί. 1. οἴ, καθὼς ἐποίησεν} καϑὼς ἐποιεί 44, τοῦ. 
᾿Αχαδδ] 1 ττὰτηρ 9. κ92. βασιλ. Ἰσραὴλ] ρῥγορυνίει. ὃ 4 ς. 
καὶ ποροσεχύνησε---Ἔρανϑ} εἰ αὐοταοῖε οπππδηι πιέσαι ἐαἷὲ Ταιοΐξ, Οαΐ, 
τῇ δυνάμει] τὴ σρατεια (ἢς ἰπῆ4) 19. τῇ φρατιᾳ(βο ροεδ) 82, 93, 
τοϑ. Οομιρὶ. ὙΓμεοάοτγεῖ. 1, οἴ. τῷ ἔραν} τῶν ἐρανῶν (ῆς ροίξεα) 
Αττη. 1. Απῃ. Εά. ; 
ἼΝ. Ῥεο οοπιπιᾷ ἱπίεργ. τοῦ. ᾿πιοΐξ, σα]. Καὶ ὠκοδόμησε] 

Ἔ Μανασσης. 82, 93, τοβ. ἐν οἴκῳ Κυρίου] α ἐν το8.ι ἐν οἴκῳ--" 
ϑυσιαςήριον ἴῃ σοπη. ζε4.} α οὐπὴ ἰηίειτηθά, 44. ὡς] ἐν ὦ 19, 82, 9.3, 
τοϑ. Οοπιρὶ. Τμθοά. ]. ς. ᾧ ςό, 64, 71, 243ν244- εἶπεν] -ἰ- Κυριος 

ΧΙ, ζῶ, ς) ςό, 64; 745) 95) το,» 120, 134) 144) 148, 436, 442, 243, - 
2344) 44 ς,) 247. Οὐάεχ ὅγγ, Ῥαγϊί, Α]4. (αῖ. ΝΊς.. Αγπι. τ. Ασπη, Ἐά, 
Οθοῖρ. δῖαν. τὸ ὄνομά μι] τον ϑρονον μα 111. Αττῃ. :. Αση.. Ἐά. 

Νν. Καὶ ὠκοδόμησε δες. δὰ ἤη. “ογη.} Εὲ πάὐδεκοῖ (πογαγάνσι ἐπ 

'ΚΕΦ. χχ 
. φῷ μϑ ἰοὺ Ν., α“» 3 ’ νι ε ὃ 

τάι, καὶ ἔσον]αι εὐγᾶχοι ἐν τῷ οἴχῳ τῇ βασιλέως Βαδυλῶνος. Καὶ εἶπεν Εζεκίας πρὸς Ησαΐάαν, το.᾿ 10ι, 

οὶ “1. 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ. 
κΕῷ. ΧΧΙ. 

: 9 9 ΓΟ ὃ Ν᾿, : ϑ ρϑ » ΄ Ὰ, 6. δρᾶν εν ταις δυσὶν αυλαις οἰχου Κυρίου, Και 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

οἷον «παροργίσαι αὐτόν. 

ἃς 3 4 “9 ΄ Ζζ Ν χαὶ οἰωνίζετο, χαὶ ἐποίησε τεμένη, χαὶ 
Καὶ ἔϑηχε τὸ 

Ν 
ρ Δαυὶδ χαὶ πτρὸς Σαλωμὼν τὸν υἱὸν αὖτϑ, 

τὸν αῦδα Ἰσραὴλ ἀπὸ τῆς γῆς ἧς ἔδωχ 

δίηγε τοὺς υἱὸς αὐτῷ ἐν πυρὶ, χαὶ ἐχληδονίζετο 
γνώςας ἐπλήϑυγε τῷ ποιεῖν τὸ πονηρὸν ἐν ὀφθαλμοῖς Κυ- 

γλυπ]ὸν τῇ ἄλσους ἐν τῷ οἴκῳ, ᾧ εἶπε Κύριος πρὸς 
Ἔν τῷ οἴκῳ τότῳ χαὶ ἐν Ἱερουσαλὴμ ἣ ἐξελεξάμην ἐχ χασῶν φυλῶν τῷ Ἰσραὴλ, καὶ ϑήσω τὸ ὄγομά μὲ εἰς τὸν αἱ 

3 

να, Καὶ οὐ προσϑήσω τῇ σαλεῦσαι 
ρ ξζ΄ 9 νρὸ 6, α. τοῖς ΦΠατρᾶσιν αὕτων, οἵ τινες φυλάξεσι πάντα ὅσα 3 ΄΄ Ἁ " Ν 3 γ 9 5 ω ς “.,»ἤ’ ζω Ν Σ 3 

ἐγετείλάμην, χατὰ σᾶσαγ ΤῊ ἐγτολὴν ἣν ἐγετείλατο αυτοις 0 δαλός μ8 Μωυσῆς. Καὶ ἐχ ἤχε- Ν. 9 » 
ἴω ρ σαν, καὶ ἐπλάγησεν αὐτὲς Μαγασσῆς τῷ 

ἃ; » ᾽’ ΄ ΡῚ Ζ μο ἃ ἠφᾷνισε Κύριος ἐχ προσώπου υἱῶν Ἰσραήλ. 
»}Ὃ 7 : ο προφήτων λέγων, ᾿Ανϑ᾽ ὧν ὅσα ἐποίησε Μανασ 

ΠΣ ΣΝ ’΄ “Ὁ 9 ΄ ε πονηρὰ ἀπὸ πάντων ὧν ἐποίησεν ὁ 

ἰυαδως σαἰϊδις ἄἀονεις Ζονοϊμῖ, Τιὰςὶξ, Ο ΑἹ, ϑυσιαςήριον] συσιὰςηρια. 1οϑ. (πηρί. ἐν ταῖς δυσὶν] καὶ ταις δυο 19. ἐν ταῖς δυο 93, τοϑ. Οομηρί. Ὑπεοάοτεῖ. 1, οἷξ, ἐν ταῖς δυσὶν δίς. δ ἤη. ςοῃη.} ἐπ οἵπρὶδηως αἰγὶϊε ἀονιήε Πονεὶμὶ. δγγ. Βαι- Ηεῦτ. ταῖς δυσὶν αὐλαῖς} 
{ Η -πασαις αὐλαῖς ΠΙ, ΧΙ, 44, ς2, γ4, 92) τού, 120, 123, 134, 144, 

μἰ δὲ 
, 

᾿λεε 
μμ Π θέ ζεοῖε Οήρει.. Ἰ. εἰς. 

-- 

148, 236, 242. 
᾿ Ἑὰά,. 

λ 

χ 

{ 

» 

᾿ 
᾿ 
, 

ω 

ε ἐς Ολ]. 

᾿ ΙΟύ, το, 110) 123) 1349) 144) 158, 236, 242, 243, 244, 245» 246, 

᾿ 

Ἂν 

ΟΥ̓ ΣΣαλομὼν (ϊ. Νῖς. 
ν᾿ ἀν 
᾿ῆς, πῇ καὶ ἐν, ἐς. καὶ εξελεξαμὴν εν Ἰερασαληῆμ τοϑ. ἐξελέξατο 

ὟΊ. "Καὶ διῆγε--πυρὶ] Ε; ἐναημάαοοδαι ΑἸϊον (ον ἴα ἐπε (ροηῖε ροῇξ 
τεμίνη) Οτήρει. ἢ, 332. Ε ἱπάαχ δίίο ὑὸς; ἐπὶ ἵρϑενι Σ Ταςὶξ, ΟἹ, ἢ 
διηγε] διήγαγε Ογτῖ!!. ΑἸοχ. 1. οἶς. ἡγίασε δῖαν. Οἰῇτορ. 
αὐτι} τὰ τεκνα αὐκ το, 82, 939 τοϑ. Οοτηρ. ἐν τυρὶ] διὰ πυρὸς 
Ἄγπι. τ. Αση. Ἐά, ϑίαν. καὶ ἐκληδονίζετο---ἐπλήϑυνε] εἰ ἀμρηγα- 
δαίηγ, εἰ γεὶξ ργιάοποι, δὲ ἀἰῥυῖΐπος νιρῖος Τιὰς]. Οΐ, ἐκληδονίϑετο ] 
ἐκλυδωνιζετο 44) τοῦ. 
ὀαίων Οπρεη. 1]. εἷς, 
εἰ ζεῖ! ἰεμδγα 81Αν. 

ΝῊ Φ" 

τς υἱδς 

καὶ οἰωνίξετο] λ1ς8. καὶ ἐποίησε τεμένη] 
τεμένη] ἕλλην {ππᾶτρ. υἱ 4.) 1. ϑελητην 

ΧΙ, 41, 55) ξό, 64, 71, γ4) τοῦ, ττ0, 120, 121, 134, Ἰ44) τς, 243, 
344, 24ϊ, 246, 247. ΑΙά. ΑἸεχ. εγίαςριμυϑες 109, 82, τοβ. Οοπρὶ. 
ὙΒοδάοτεῖ. 1. οἷς, ςσηλην ϑελητην ζ2.. ςηλῆν 92.) 123, 216,42. (δ. 
Νῖς. εἐνγαςριμυϑους 93. καὶ γνώρας ἐπλήϑυνε] εἰ 2γαείος αὖππ- 

ἐπλήϑυνε)] ἐποιῆσε τῷ πληϑυναι 71. 
τὰ ποιεῖν) καὶ ἐπληϑυνε τῈ ποιήσαι 19,0 3) 108. τῇ ποιήσαι 64, 110, 
121, 243) 244, 247. (τρ!. ΑἸά. καὶ ἐποιῆσε82. τῇ ποιεῖν ὅτο. 
δἰ ἔπ. Ἑοπ|.} μὲ Κσεεγεῖ φαυοά "παἰίγαμηι οὐδ ἐπὶ οομὶὶς σηπία βίε, πὶ ἐπ- 
“«εενρδαγεὶ ορπίπενε Τέμρα. Τίς, ΟΑἱἹ, τὸ πονηρὸν] κα 24ς. παρ- 
οργίσαι αὐτόν] ργαεγηῖτι. τὰ το, 82, 93, το. (μηρί: εις τοῦ παρόργια-. 

Ξαρ δέλρυ 
ΨῊΗ. Καὶ ἔϑηκε] καὶ νἱγρυΐα ἱταπβῆχ. δΌ δαά. τη. τοῦ, το γλυπ- 

τὸν] το χρυπῆον ΧΙ, 44) ξξγ 71) 74. 929 119) 134) 144, 242,243,244. 
τὼ γλυπῆὰ Θεοτρ. δῖαν. Οῆτορ. 
του οἰκοὺ ἐν τῷ ἄλσει 1Π1, ἢς, οἸΠῈ τὰ οἰκα, {0 -- Οοάεχ δγγ. Ῥαγίῖ, 

τὸ γλυπῆὸν τῇ ἄλσες τὸ κρυπῆον 

" ὡς ἐποίησεν ΑΙεχ. ,εαϊρεϊϊια ἱμεονμη, φῦ κεῖ Τιιοϊξ, ΟΔ]. τοῦ 
ἄλσας] το αλσος 54ς. τῶν βδελυκτῶν ϑεῶν ϑίαν. Οἴἶτορι ἐν τῷ 
οἴκῳ] - Κύυριου 82, 93, τοϑ. Οοπιρὶ. ὙΓεοάοτγεῖ, 1]. εἶς. Αγπι. 1. Ασῃι. 
Εά. κ 236, 249. οἴκω Κυριου 246. ἐν τῷ οἴκῳ ἐκείνῳ ϑ8[αν. Οἤτορ. 
ᾧ εἶπε] ὡς εἶπεν 111, 24ς. εν ᾧ εἰπε 82, 93, τοϑ. Οοτηρί. ὃ εἰπε 242, 
247. ϑίαν. Οἰἶτορ. περὶ ὃ εἶπε Αὐττ. τ. Ασπι. Ἐά. 8ῖαν. Μοίῃ. πρὸς 
Δαυὶδ] τω Δανιδ 24ς. πρὸς Σαλωμὼν] προς Σολομὼν 44, γι. 
προς Σολομωνῇα 82, 93, τοϑ. (οπηρὶ. ΑΙά. προς Σαλωμον 24ς. πρὸς 

τὸν υἱὸν αὐτῷ] τὸν υἱον Δανιδγ4. λεγὼν 
καὶ ἐν---ἐξελεξάμην] ἐξελεξαμὴν εν Ἱεραεσαλημ το, 82, 93. 

Κύριος ἐν Ἱερεσαλὴμ ΟὐγηρΙ. καὶ ἐν Ἱερουσαλὴμ] α και 1, τ44, 

247. δἷδλν, Οἴἶζορ. διαθεῖ ἐν ἴῃ ομδγδές, πηΐη. Αἰοχ. ἢ ἐξελεξάμην] 
λα ἡ Π. ἣν ἐξελεξάμην 242. ΑἸεχ, ἥἧ ἐξελεξ.--- Ἰσραὴλ] , οὐπὶ 
Ἰητοττηθά, 71. ἐχ πασῶν φυλῶν] ἐκ πασων τῶν φυλὼν 19. 
Ἰσραὴλ] α τον 11, 93, τοϑ, 121, 244) 245; 247. ΟὐοπΊΡΙ. ΑΙεχ. 
καὶ ϑήσω] ϑηναι 10» 82, 93, 1ο8. Οοπιρί. κα καὶ 71. Ασην Ἐά. 
Ἔύοῦ ἸΘοίρχ βυεξραβς βυσδαδισεοτρ. δῖαν. Μοίᾳ. ϑήσω ἐκεῖ 
ϑίαν. Οἷἶτορ. καὶ ϑήσω τὸ ὄνομα μου] οπεγε ποπῖδη πιϑμρε ΤιλοΪξ, 

ὄνομιοί μου] -[- ἐκεῖ 44, 55, 58, τό, 64, 71, 74, 82, 92, 93, 

247. (ομρί. Α]ά. ΑἸἱεχ. (δῖ. Νίς. 
108. (οπιρὶ. 

ΨΠΙ. Καὶ οὐ τροσϑήσω] καὶ οὐ μη προσϑησω 71. λου 247. 
Ἐὶ μοι ἀῤβοπαηε Το. Οα]. τῇ σαλεῦσαι] α τα τό, 93, τοβ, Οοηηρῖ. 
“4 σοηρπουενἶμηη ὅγγ. Βατ- εδτ. τῇ σαλεῦσαι τὸν τοόδα Ἰσραὴλ] 

γοι. 11. 

εἰς τὸν αἰῶνα] εἰς αἰωνὰ 82, 

245. Οὐάεχ ὅγγ. Ῥαγΐ, (αὶ. Νίς. Ατη). 1. ΑΥὐπη.- 

ἐκληδονίς, καὶ οἰωνίς.] νι οδσίμν δὲ ἀπραγα-" 

φῳῷ 

τὸ 

ποιῆσαι τὸ πονηρὸν. ἐν ὀφϑαλμοῖς Κυρίε ὑπὲρ τὰ ἔϑγη, 
Καὶ ἐλάλησε Κύριος ἐν χειρὶ δόλων αὐτῷ τῶν 
σῆς ὁ βασιλεὺς ᾿Ιόδα τὰ βδελύγματα ταῦτα τὰ 

9 9 Ὁ »ρ» ε »; Ν φ, ΄ ὮΣ 9"7 2 Αμοῤρῥαίος ὁ ἔμπροσθεν, καὶ ἐξήμαρτε χαί γε τὸν Ἰόδαν ἐν 

2εάεμι ἐπ 77, αεὶ σπουεγὸ Τιοϊξ, (αἱ. 
ραὴλ 58ῖν. ἧς ἔδωκα τ. τατρ. αὐτῶν] φιαπι ἀεὶ 1 αοὶξ, Τα]. οἵ 
τινες---ἐνετειλάμην] να ,' αμδἰοεγίμε πε ρῈγ ογιπία φμ »παπαυὶ εἰς 
[υοβ σα. οἵ τινες---ἐνετείλατο αὐτοῖς] τσλὴν ἐᾶν ἀκεσασι καῖα 
πάντα ἃ ἐνετειλαᾶμην αὐοις και φυλάξονται καΐα παντα τον νομον ὃν 
ἐνετείλατο αὐτοῖς 19. ἔς, πἰἢ΄ ἀκεσωσι εἰ φυλαξωνται, 93. οὗ τινες 
φυλάξεσι] τλὴν ἐαν ἀκεσωσι 82, τοΒβ. «πλὴν ἐδν φυλάξωνται τῷ 
τοοιεῖν ΟΟπηρ]. οὗ φυλάξεσι ποιεῖν Ατηι. τ. Ατπι. ἘΔ. εἰ αὐτοὶ φυ- 
λάξουσι Οεοτρ. εἰ ὅτοι φυλάξασι 5ϊαν. φυλάξεσι] -Ἑ τὰ ποιησαι 
121, 247. -Ἤ τοῦ ποιεῖν ΑἸεχ. πάντα ὅσα ἐνετειλάμην] αὶ 82, 
1ο8. Ργετηἶετ. καΐα 121, ις8, καΐα παντα ἃ ἐνετειλαμὴν 247. 
κατὰ πῶντα ἃ ἐνετειλάμην αὐτοῖς Οοπιρί. ὅσον ἐνετειλάμην αὐτοῖς 
δίαν. Οὔτορ. ἐνετειλάμην} -Ἑ αὐτοῖς ((οάεχ δγγ, ῬΑ. Ὁ χΧ) 
ΑἸεχ. Ασπῃ. τ. Αγπι. ἙἘά. κατὰ πᾶσαν τὴν ἐντολὴν] αὶ τὴν 44. 

᾿ ν κ“ , κα]α παντὰ τον νομον 82, τοϑ. Οὐοπιρί. καὶ κατὰ πᾶσαν τὴν ἐντολὴν᾽ 
(ουπὶ καὶ εἰ τὴν ἴῃ ὁβαγαξξ, πιϊπογο) ΑἸεχ. δὲ »εεμπάϊεπα ἰρρέσε ΤιΔΟΪ, 
(α]. ἣν ἐνετείλατο] ὃν ἐγετειλᾶτο 82, τοϑ. (πρὶ. αὐτοῖς] κα Ι΄, 
71. Αγ, τ. δῖαν, Οἷἶτορ. ὁ δέλός μου] ὃ παῖς μου το, 82, 93; 
108. (πρὶ, ὁ δελος Κυριξ 119, 121) 247. ὁδὲ με (Π0) 242. 2μεΓ 
γπρες Τλιοξ. σα]. Μωυσῆς] Μωσης 82, 93, τοϑ. ΑΙοχ, 

ΙΧ. Καὶ οὐκ ἥκεσαν---Μανασσῆς) ΕἸ ποπ σμηϊίεγμπ: δὲ φιοπίαη 
τα] ἦε αἰῥεγπαίες οβ Μαπμαζᾶε:, εἰ ψεάωκῖ! οος απαρὲε 1 ὰςϊξ, ΓΑ], καὶ 

τὸν πόδα Ἰσραὴλ] τῶ πόδε Ἶσ- 

7: 

ἐπλάνησεν] ργαπηῖττ. καὶ εδδελυχϑη Μανασσης σφοδρα το, 93, τοϑ. νι." 
Ῥγδειηϊττ. ἐδάεπ, πΠΠ εδδελλυχϑην, 82. ἐπλάνησεν αὐτὲς Μανας. 
σῆς) Μανασσῆς ἐπλάνησεν αὐτὲς (πρὶ. Μανασσῆς], τῷ, 82, 
939 1Ιο8. Μωυσῆς γι. τὰ ποιῆσαι] ὃς ἐποίησε Οεογρ. 5ἷαν. Οὔἴτορ. 
τὸ ττονήρ. ἐν ΟΦ ). ἹΚυρίου] φιοά πιαϊίρπωπι εἰ 1 Λλοϊξ, Οα]. ἂν ὀφϑαλ- 
μοῖς ἹΚυρί2} ἐνωπίιον Κυριου 44. ὑπὲρ τὰ ἔϑνη] ὑπὲρ πᾶντα τὰ εϑνὴ 
19, 82, 93. ὑπὲρ παΐα ἐϑνη 1τοβ, , τὰ Οοπιρὶ. κέρεν ογιπδς ρεηΐδε 
[μυο1. (α]. ἃ ἠφάνισε] ἃ ἐξῆρε το, 82, 93.» το, Οοπιρὶ. ἠφά.- 
γισε Κύριος} αὖθι! δορίπες Τιρὰςῖξ, ΟΔ]. 
ὡπῈ 19, 82, 93, τοϑ, 247. Οοπιρί. υἱῶν Ἰσραὴλ] ργατηϊε. των το, 
82; 93; 108, 246, 247. (οπ!ρί. κα υἱων 44. 

Χ. ἐν χειρὶ] ἐν χερσὶ δῖαν. Οἴτορ. δάλων αὐτῷ] ῬΓΘυΪ. τῶν 
ΧΙ, 44) 74. τού, 1109, 1215) 123) 1347 144, 236, 242,) 247. ΑἸὰ. (δῖ. 
Νῖς. τῶν τταιδὼν αὐᾳ 10, 82, 93, τοϑ. ΟοΙΩρΙ. 2μεγογαη (μογεπα 
Τυςΐξ, Τα]. τῶν τοροφητῶν] α 8ῖαν. Οὗτος. λέγων] α 246. 

ΧΙ. ᾿Ανϑ᾽ ὧν---τὰ πονηρὼ] θα ζεῖ Μαπαρὲς τος Κμάα βριμϊαεῖνα 
Τμιςο ἢ. (ΑἹ. 
σῆς] Μανασὲ (υϊ 41101]) Θεοῖς. ὁ βασιλεὺς} α ὃ ΧΙ, 44) 74.» 93» 
τού, 134, 1ς8, 236, 24ς. (οιηρί. ΑΙά. κ 1οϑ8. ὁ βασιλεὺς Ἰάδα] 
α Ουη]!. ΑἸεχ. 1. εἰ. τὰ τοονηρὰ] α τὰ 9... απὸ τιάντων] καῖα 
ὥαντα το, 82, 93) τοϑ. (οπηρί. “εμπάμηε οριπῖα Το, ΟἹ]. ὑπὲρ 
πάντα Οεοτρ. δαν. ἀπὸ τοάντων-- Ἰσραὴλ ἴπ σοπ). {84.} αὶ οὐμπὶ 
Ἰηϊεγπιοά. Ογτῖ!!, ΑἸοχ. 1. οἷ. ὧν ἐποίησεν] οσα ἐποιησεν 19) 82, 93; 
1ο8. Οοπιρί. ὧν ἔποιει 44. ὧν ἐποίησεν ὁ ̓Αμοῤῥαῖος] ἃ ἱποίησαν 
οἱ ᾿Αμωραῖοι Θεογρ. ἔς, πἰῇ ᾿Αμοῤῥέοι δῖαν. Μοίᾳ. 
Αμοραιος 1: ς8. ᾿Αμμορέος δῖαν, Οἴἶτορ. 

εἰσι εἴας ἸμὰςἱῈ, (1. οὗ ἦσαν ἔμπροσθεν αὐτῷ Οεοτς. 8[αν. Μοίᾳ. 
καὶ ἐξήμαρτε] και ἐξήγαγε τ44. ΑἸ4, ἐξήμαρτε δὲ 5ιαν. Οἰξορ. καὶ 
εἰσήγαγε εἰς ἁμαρτίαν 8αν. Μοίᾳφ. καὶ ἐξήμαρτε--᾿ Ἰώδαν] και γε 
καὶ τὸν ἴεαδαν ἐξήμαρτεν 109, 82, 93. ΟΟπιρί. ἔς, ΠΙΩ͂ τὸν [5δα, το, 
καί γε τὸν] α τὸν 11, 64, 1:8. ς 11, 
110, 121) 245) 247. τὸν ἴδδα 134. τον α46. τῆς Ιεδίτας Οξοτρ. 
αὐτῶν] αὖτε 19, 82, 93, τοβ. ΟΟηΙΡΙΪ. 
82 

ἐκ τοροσώπου] απο προσ-᾿ 

ὅσα ἐποίησε] α ὅσα Ογη!]]. ΑἸοχ. 1. εἶς. να Μανασ- ῥβᾳ᾿ 

τὸν Ἰάδαν] Ιεδας 1Π|, ςξ,) κ6,γ1, ἡ "᾿“- 

5 ; 
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φῶ 



Ὶ δα 

᾿Ν 

᾿ τὸ υπολιμμα 93- τὰ ὑπολείμμαϊα Αττη. τ. Αττῃ. ἘΔ. δίαν. 

οριφησαν ἀπὸ οπισϑεν μου 82,935 108. 

ΒΑΞΣΙΛΕΙΩΝ Δ. 

τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν, 

Ἱερδσαλὴμ χαὶ ᾿Ιόδαν, 

Ἱερδσαλὴμ τὸ μέτρον 

χαϑὼς ἀπαλείφεται ὁ 

ἀπεώσομαι τὸ ὑπόλειμμα τῆς κληρονομίας μου, 

καὶ ἔσονται εἰς διαρπαγὴν καὶ εἰς προνομὴν “πᾶσι τοῖς ἐχϑροῖς αὐτῶν, 

χαὶ ἦσαν “παροργίζοντές με ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἧς ἐξήγαγον τὰς πα- 
τὸ πονηρὸν ἐν ὀφθαλμοῖς μδ, 

τέρας αὐτῶν 

οὐχ ὅτως" τάδε: λέγει Κύριος ὁ Θεὸς ᾿Ισραὴλ, ᾿1δὲ ἐγὼ φέρω κακὰ ἐ 

ἐξ Αἰγύπ]ου χαὶ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. 

᾽Ανθ᾽ ὧν ὅσα ἐποίησαν 

Καί γε αἷμα ἀϑῶον ἐξέχεε Μανασσῆς 

πολὺ σφόδρα ἕως οὗ ἔπλησε τὴν Ἱερουσαλὴμ ςόμα εἰς ςόμα, πλὴν ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῷ ὧν 
φῶ 

ἐξήμαρτε τὸν ᾿Ιόδαν τῇ ποιή 
»" ΄ ΄ Ψ ᾽». .. “ . εε “- 2 2“ὰ Φ' 

Μανασσῆ καὶ πάντα ὁσὰ ἐποίησε, χα! ἡ ἁμαρτία ἀτδ ἢν ἡμᾶρτεν, 

΄ 7 “᾿ξ “͵Ἴ͵,  .-ῳ ρ ϑ9ι. “Ὁ 

βιξλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ιόδα : 
ἮΝ ΔΕ ΄ »" “5 95 "᾿ » 7΄ 

αὐτῇ, καὶ ἐτάφη ἐν τῷ χήπῳ τᾶ οἴχα αὐτὸ ἐν κήπῳ ᾿Οζά' 

αἱὸς εἴχοσι καὶ δύο ἐτὼν ᾿Αμὼς ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν, χαὶ δύο ἔτη ἐξασίλευσεν ἐν  “" 

αυτδ, 

ΧΙ Οὐχ, ὅτως] κα 71. δῖαν. ΟἸΠΌΡ. ᾿διὼ τᾶτο Ασα, ἘΔ, ἀνθ᾽ 

ὧν Θεοῦ. Οὐχ ὅτως--- Ἰσραὴλ] γορίεν ἦος ἦκες ἀἸϊεῖ! Μονείπμς ες
 

72εἰ : Ἰιλοϊ. Οα. ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ] κα 93. Ἰδὰ ἐγὼ---᾽Ἰώδαν] 

᾿δὼ ἐγὼ ἐπάγω ἐπὶ τὸν λαὸν τοῦτον κακῶ Ογτῖ!!. ΑΙοχ. νοὶ]. 1. Ρ. 281. 

φέρω κακὰ] ἐπάγω κακᾶ 10) 329) 93; τοϑ. Οομρὶ. «ἀάμοο »ραΐα Τλιοϊξ. 

Ολ]. εἰσφέρω κακὰ ϑῖαν. ἐπὶ Ἱερεσαλὴμ!] ἐπι Ισραηλ 447. Ροηϊξ 

ροϊξ φέρω ΑΙεκ. ἐπὶ Ἵερεσ. καὶ Ἰώδ.] ἐπι Ιαδαν καὶ ἐπι ἱερεσαλημ, 

ΧΙ, τού, τ23, 1445 2369, 242. Οἱϊ. Νῖς. ἢς, πῇ 15δα, 44. ἐπι ἴου-. 

δαν καὶ Ἱερεσαλὴμ 120, 134. ἐπ )εγε αίοπε εἰ πα 7κάα Ταιςλξ. (αἱ. 

καὶ Ἰόϑαν] καὶ ἐπι Ιεδὰ 11. καὶ ἐπὶ [βδὰν ς 5) 71», 93» 108) 110, 121» 

τς8, 244) 245, 246, 247. ΟομΡ!. Αἰεχ. Ασπι. 1. ΑἼπ. ἘΔ. Οεοτξ. 

δῖαν. καὶ Ἰέδαν ἄς. δὰ ἤη. οοπ).] α ΟΥΠΙ]. ΑἸεχ. νοὶ. {]. Ρ. ς79. 

ὥςε παντὸς] ργαευλῖτι. τὸ μέτρον Σαμαρείας 44. ἕως τε πταντὸς Αἰά, 

ὥςε παντὸς ἀκέοντος] -"- αὐτὰ 93, τοϑ. (244. πηαγρ.) Οοιρὶ. Ογη!!. 

Αἴεχ. νοἱ. 111. Ρ. 281. Ὁ αὐΐα 446. ὥςε παντὸς ὃς ἔςαι Ατην. τ. (ΑἸ. 

ἘΔ. πιᾶτρ. τᾶς ὃς ἀκέσῃ.) ὅτι πᾶς ὃς ἀκέσει᾽ τι Οοάϊςε8. ϑετεῖ. 
[2 

παντὸς οἰκάοντος ὅζο. δὰ ἤπ. Π0Π).} οπίπός σμὲ σμάίεγ ἐπὶ κε, εἰηπίδωπε. 

'ααγες εογεπι μἰγσφμο Ταιοῖξ, (Δὶ. ἠχήσει] ἡχῆσαι 82, 937) 1οϑ, 123. 

Οσοπιρὶ. σαι. Νίο. ηχῆσεσιν τι Οὐάϊοε5 δεγρῖ, ἀμφότερα τὼ 

ὦτα) κα τὰ τοϑ, 246. 
ΧΙΠΙ. Καὶ ἐκτενῶ--᾿Αχαάθ] κα οὑπὶ ἰηϊειτηθά, 44. ἘῚ ἐπιεπάαπε 

ἐπ )ενεαίοπι πιεμιγαπσι δαπαν δ) εἰ βοπάίμε εἰονιής “ελα Ταιοὶῖ, (Δ]. 

ἐπὶ Ἱερεσαλὴμ,.} τὴν Ιερασαλημ, 110. τὸ μέτρον] κα το 244. πιεηψιγάπι 

5γγ. Βαγ- Ηεὖγ. Σαμαρείας] τῆς Σαμαριας 24ξ. καὶ τὸ ςάϑμιον 

--κληρονομίας μα ἴῃ ςοπι. 764.] α οὐαν ἰητεγπηθά, ΟΥ̓, ΑἸοχ. νοὶ. 11, 

Ρ. 579..Ἠ τὸ ςάϑμιο»] τὸ σαϑμον 111,93. τὸν σαϑμον 19) 71») 82. 

Οοπιρί. ἃ τὸ Οδάδχ ὅχγ. Ῥλξε, «τὰ ςάϑμια 5.ν. καὶ ἀπαλείψω) 

ἐξαλείψω 19, τοΒ. καὶ ἐξαλείψω 84, 93, 123- Οοιορί. καὶ ὦπα- 

λείψω ὅς. δὰ ἢπ. Τοπη.} εἰ δ εἰεδο δγεγμίαίοπι, φμειαάπιοαι ἀἰείφιμν 

δεχεηι δ ροίῖεγ απίε ζαείεπι ἐγ. Τλιοὶξ, 01. ὠπαλείφεται) ἐξαλει- 

φεται 19, 82, 93» 108, 123. ΟΟΠΡΪ. ἃ ὠλάθαςρος) τὸ τνξιον 10, 

82, 93; 1οϑ. Οοτρὶ. τὸ ὁλάδαςρον ΑἸεχ. ὠπαλειφόμενος]} κα 19, 

82, 93, 1οϑ. Οοταρ!. ῥγϑετλ, ὁ 64) 110, 244. ΑΙά. ργϑυλῖ, καὶ 

242. ἐπὶ πρόσωπον] ἀπο προσωπον 64. ΑἸά, καα τροσωπὸν 82. 

εἰς πρόσωπον Αττῃ. 1. Ατηη. ἘΔ, ΟΘεογρ. δἷδν. 

ΧΙΨ. Καὶ ὠπεώσομαι!] καὶ ἀπώσομαι ΧΙ, 44) 64, 71») 92» τού, 

110, 123) 134) 144) 148, 236, 243, 247. ΑἸά. σαι. Νίς. και απὰ- 

λεμψω το, 84, 93. Οὐπρὶ. χων ὡπολέμψω τοβ, καὶ ἀπώσεμε ((ο) 

241. καὶ ἐχφέρω 8αν. Οἶτορ. Καὶ ἀπεώσομαι---ἐχϑρῶν αὐτῶν] 

Ετ ἀαδο εος ἱπ πιάπες ἐπὶ πιίσογηπι ἱρῆως : Ἰλλοὶ, (αἱ. τὸ ὑπόλαμμα) 
αὐ- 

τὲς} αὐτῶ (Άς) τ6. αὐτο546. ἐχϑρῶν αὐτῶν] ῥτϑετηϊττ, τῶν 93; 

τοϑ. Οοπρ. ἐχϑρων αὐῇα “36, 247. (αι. Νίο. καὶ ἔσονται] 

-Ἑ μοι γ1. καὶ ἐρῶ! 24ς. εἰς διαρπαγὴν] εἰς ἀρπαγηὴν 10, 158. 

καὶ εἰς ττρονομὴν] καὶ εἰς 445. α 158. καὶ τρονομὴ 247. εἰ εὐγιδεβῖο- 

πόηε ΤΑιοὶξ, Οα]. πᾶσι τοῖς} α τοῖς 11. ασασι 93. πᾶς τοῖς ([ς) 

42. 
ΧΥ͂. ᾿Ανϑ' ὦν} -ἰ ἀπερςρέίφησαν ἀπὸ ἐπιϑέμου (ἢς) 19. “Ἐ απερ- 

᾿Ανϑ᾽ ὧν---σαροργίζοντές με) 

φμοκίαπι ργοεόξὶ {ώυη: εἶξε ῥοῇ πιο, εἰ εγαπὶ αἰξεκαςεγδαάπίει τη Το. (ΑἹ. 

ὅσα ἐποίησαν) καὶ ἐποιῆσαν 19, 82, 9350 108. οτι ἐποιησαν 64. ΑἸά. 

αὐσα 71. Αἴεχ. Θοογς. ϑ[δν. Οἰἶγορ. ἐν ὀφϑαλμοῖς μον] εν οφ- 
πῶ ὠρϑθιλο πον ὃ 

Ὸ “ 

σαι τὸ πονηρὸν ἐν ὀφθαλμοῖς Κυρίου. Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων 

ὀχὶ ταῦτα γεγραμμένα. ἐπὶ 
Ν 2 ΄ : δ Ν γὸ ΄ 

Καὶ ἐχοιμήϑση Μανασσῆς μετὰ τῶν “πατέρων 

ϑαλμοις Κυριου εξ. 
εχίογμπε ραίγες εογμπὶ Ταλοὶξ. Οαὶ. ἀφ᾽ ἧς ἐξήγαγον αὐτὲς Αττη. τ. 

Αται. Ἐά. ἧς ἐξήγαγον] ἐν ἢ ἐξήγαγον Θεοῦ. δῖαν. ἧς ἐξήγα- 

γον---ἡμέρας 251 μαδεῖ ἰῃ ομαγβέϊ. πημθοσε Αἰεχ. ἐξ Αἰγύπ]ον) ἐκ 

γης Αἰγυπῆα 24ς. Ατηλ. 1. Οεοτρ. ϑῖδν. ἐδ ἐείγα Κρ γρεὶ Τλιοὶξ, Οαὶ, 

καὶ ἕως} κ καὶ Ατηι. Ἐά. Θεοτρ. καὶ ἕως---ταύτης} είχε ἱπ ἅμης 

ἄϊονα. Ταὶς. (Δ]. ; 

ΧΥ͂Ι.. Καί γε αἵμα---σφόδρα) Εὲ φυεπιαάνιομπι (αηρεΐπορη ἰημο- 

εεπέϊαπι γμάϊε πεΐμιηε υαἱάς (ροηΐξ ροίξ τέραπε ξέμάα ἴχ ἤμ. οοπι. {84.} 

Τιοὶξ. (α. Καί γε αἷμα ὠϑῶον] ἔτι δὲ αἷμα ἀϑῶον 814ν. Μοίῃ. 

ἐξέχεε! ἐξηγαγε 247. ποολὺ σφόδρα] τολυν σφοδρα 93, 245. πο- 

λυς σφοδρα τΖ1. τόμα εἰς ςόμα} ςομα ἐπι φομιῶ το, 82) 93, 108. 

Οοπιρί. μέρεγ ου Τλιοῖξ, σα]. πλὴν ὠπὺ---τὸν ᾿1όδαν] ἐχίγα ρεεεα- 

ἐπα, φωραῖ ῥέέεαγε ζεῖ! ἡ μα Ταῖς, (α]. πλὴν ἀπὸ τῶν] λα απὸ 

ΧΙ, τό, 64, 715» 745 τοῦ, 1109) 120, 121) 123) 1345 1445) 158, 236,. 
242, 24ς, 247. ΑἸά, δῖ. Νὶς. εκτὸς τῶν 19» 82, 935) 108. (οάεχ 

ὅ5γτ. Ῥαγι, Ομ]. ἁμαρτιῶν αὐτῷ αμαρτίων αὐτῶν 11, 247. 

τὸν Ἰέϑαν] τὸν Ἰέδα ΑΙά. τῇ ποιῆσαι] τὸ ποιῆσαι 245. τῇ 

ποιῆσαι τὸ πονηρὸν] ποιδντα τὸ πονηρὸν αν. Οἰτορ. 

μοῖς} ἐνωπιον 243) 344. 

ΧΥΙΙ. εεξ οοπῃ. ἱπῖορτ. 54ς-.- Καὶ τῶ λοιπὰ τὼν λόγων] Εἰ 

ἐαίογα φεγόογημι Τλιςϊξ. (αἱ. Μανασσῇ} Μανασσῆς Αἰά. καὶ 

πάντα] κ καὶ Θοοῖσ. καὶ ἡ ἁμαρτία] καὶ αἱ ἀμαρτιᾶι 10, 82, 

93, τοβ. Οοπιρί. Ατήν. 1. Απῃ. ἘΔ. καὶ ἡ ἀμαρτία---ἥμαρτεν) 

φμεπιααϊπιοάμηε ρέσεαγε γεεὶε {|γαεὶ Τοῖξ, Οὐ]. καὶ ὃ ἥμαρτεν 8|αν. 

Οἴἶτοσ. ἣν ἥμαρτεν] ἃς ἡμάρτεν 19, 85, τοϑ. (πρὶ. Αγηι, 1. 

Απη. Ἐά. αἷς πμαρτεν 93. ἐν ἢ ἥμαρτεν 8ῖαν. Μοᾳ. ἐχὶ ταῦτα) 

ουκ ιδὰ ταυτα 71. ἔχὶ ταῦτα γεγραμμένα] ἐχὶ ἰδὲ γεγραμμένα 

εἰσὶν Αττι. τ. Ασα. Ἐά. γεγραμμένα] ἐγ[εγρωμιμένω δῖαν. ἐπὶ 

βιξλίῳ] ἐπὶ βιδλίων (αῖ. Νίς. ἐν βιδλίῳ (ἔς ροῖε8) Οεογρ. (αν. 

τῶν ἡμερῶν} α τῶν ΟΟΠΡΙ. 
ΧΥΠΙΙΠ. Καὶ ἐκοιμήθη] καὶ ἀπέθανε 8ϊαν. Οἴἶτορ. 

σῆς} Μανασσιΐ ϑῖαν. Οἰἶΐτγορ. καὶ ἐτάφη δτο. δά ἤη. (ΟοΠ1.] εἰ γέρπα- 

οἱ βἰϊως εἰμε ργο εο. Τωιολῇ. ( Δ]. ἐν τῷ κήπῳ] α τῳ ΧΙ, ςξ, 7γ4γ τού, 

134) 144) χ36, 2425) 244. ΟΟἸΡΙ. ΑἸεχ. 

Μανας- 

εν κηπ Οοάεχ ϑγν. ϑαεῖν- ἐν τῷ κήπῳ--Ὁζα]} ἐν τω κηπω Οζα 

19, 82, 93. εν τῶ κηπὼ τὰ Οζα τοϑ. εν χηπω Οδα 24... ἐν κή- 

πῳ] ἐνιτῳ κηπῳ 6. Ὀζά] α 71. ᾿Αμὼς] Αμων (ἢς ἱπῖτ) 82, 

93. 1τοβ, τῶι. Οοπαρὶ. ἄμμων (ἔς ΡοΙξε8) 247. Αἴεχ. Αππ, σ. Ἀπη, 

Ἐά. 8αυ. Μοίᾳ. “ἕποηα Ψυῖξσ. υἱὸς αὖτ] ργαεπγ, ὁ 64. ΟΟπΙΡΙ. 

ΧΙΧ. Υἱὸς εἴκοσι] ργοετηῖς. καὶ ἦν το. Υἱὸς εἴκοσι--- Μεσολλὰμ] 

καὶ ελαλησε Κυριος επὶ Μανασσην καὶ ἐπὶ τον λαον αὐα καὶ δκ ἐπηχδσαν, 

και ἡγᾶγε Κυριος ἐπ᾽ αὐἶες τες ἀρχοντας τὴς δυναμεως τὸ βασιλεως Ασ- 

σερ, καὶ καϊελαθον τον Μανασσην εν δεσμοις, καὶ εδησαν αὐἶον ἐν πέδαις 

και ἡγᾶγον εἰς Βαδυλωνᾶ, και ὡς εϑλιξη, εζητῆσε τὸ τρροσωπον Κϑριου 

Θες αυτε, και ἐεταπεινωϑη σφοδρα ἀπὸ τροσωπου Θεδ τρώτερων ἀντου, 

καὶ Ὡροσηυξατο προς αὐῖον, και εἰσηχουσεν αὐτα, χῶ! ΕΤΉΧΕσΕ Τῆς βοης 

ἄυτα, καὶ ἐπερρεψεν αὖον εἰς Τερουσαλημ ἐπι τὴν βασιλείαν αὐε" καὶ 

εγνω Μανασσης οτι Κυριος αὐῇος ἐςτὶν ὁ Θεος. καὶ μετὰ ταντὰ ῳχοδο- 

μῆσε τεῖχος ἐζω τῆς πολέως Δαυιδ ἀπὸ λιξος καΐα νοτὸον τα Τῶν ἐν τῷ 

χειμάρρῳ Κισσων τὴν ἐνδὸν τὴν δια τῆς τυλῆς τῆς 'χϑυχης καὶ περιεκὺς 

κλωσε τὸ ἄδυτον ἐκπορευομένων τὴν τουλὴν τὴν κυκλοϑεν, καὶ εϑέετο εἰς 

χαὶ ἐξασίλευσεν ᾿Αμὼς υἱὸς αὐτξ ἀντ᾽ 

ἀπὸ τὴς ἡμέρας--σατέρας αὐτὼν] εκ φχα δε 

ἐν ὀφϑαλ-: 

ΚΕΦ, ΧΧΙ,᾿ 

πὶ. 

ω Ἅ 353. 7 9 { 2 ΄ Ἀ» 9 »᾿ Ν 39 “2 κ.- 

ὥςε παντὸς ἀχδοντος ἡχῆσει ἀμφοτερᾶ τὰ τὰ αὔτ. Καὶ ἐχτέγω ἐπὶ 13. 

Σαμαρείας καὶ τὸ ςάσμιον οἴχου ᾿Αχαάξ' χαὶ ἀπαλείψω τὴν Ἱερεσαλὴμ, 

ἀλάξαςρος ἀπαλειφόμενος καὶ καταςρέφεται ἐπὶ πρόσωπον αὐτᾶ, Καὶ 

χαὶ παραδώσω αὐτὲς εἰς χεῖρας ἐχϑρῶν αὐτῶν, 

12. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

εν τ τόπὼ 121) 247. - παῦ- 

ο 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ. 
ΚΕΦ. ΧΧΙ. 

20. Ἱερουσαλὴμ, χαὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτῇ. Μεσολλὰμ ϑυγάτηρ 
κι41. ποογηρὸν ἐν ὀφθαλμοῖς Κυρίε, χαϑὼς ἐποίησε. Μανασσῆς ὃ 

22 

23- 

24. 

25: 

᾿ ἐκ Τετέδα 81ν. Μοίᾳ. 

δὼ Ὃ 9 5 ς ἣν 9." Νν, 3, Ζ σοῶ. ἢ ἐπορευϑη ὁ “σατὴρ αὐτξὲ, χαὶ ἐλᾶτρ 
«τροσεχύνησεν αὐτοῖς, 
9 Ιω ΄ Ν ἐν ὁδῷ Κυρίου. Καὶ συγεςράφησαν 
2 »“ ΕΩ 9. "Ὁ 5» ἴΆ ε ἐν τῷ οἴχῳ αὐτᾶ, Καὶ ἐπάταξεν ὁ 

9 ᾿Ὗ Ν 393 ζ΄ ε Ὗ ὃν Αμῶς, καὶ ἐδασίλευσεν͵ ὃ λαὸς τῆς 
7 3 Ἅ Φ 9 »ὗ 9 94ΨΆ᾽." ἴω] λύγων Αμὼς ὁσὰ ἐποίησεν, οὐχ ἰδὲ ταῦτα 
ρὼ ϑϑ. 

9 9 “"“ λευσιν ᾿Ιόδα , Καὶ ἔϑαψαν αὐτὸν ἐν τῷ τ 
υἱὸς αὐτῇ ἀντ᾽ αὐ ὃ ᾿ 

3 ΝᾺ φὸ ΎΙΟΣ ὀχτὼ ἐτῶν Ἰωσίας ἐν τ 

αὐτὴν οπλᾶ, καὶ υψωσεν αὐτὴν σφοδρα, καὶ χαϑεγήσεν αρχόντας᾿ 
τῆς δυναμεὼς ἐπι πασαις ταις πολεσι ταις τειχειρεσιν ἐν Ἰπδα, 
τεριενλε τὰς ὅεξς τὰς ἀλλοτρίους, καὶ τὸ γλυπῆον εξ οἰκου Κυριου, και 
παντὰ τὰ ϑυσιαςηρια ἃ ῳκοδομησεν εν ορεῖ ΟΙΧᾺ Κυρικ, καὶ ἐξω τῆς πο- 
λεὼς, καὶ χατωρϑωσε τὸ ϑυσιαςηριον Κυριου, καὶ εϑυσιασεν ἐπ᾽ αυτῳ 
ϑυσιας σωτηριου χα αἰνέσεως, καὶ εἰπε τῳ Ἰεδα τῇ δαλευειν Κυρίῳ Θεῳ 
Ἰσραηλ. πλὴν ἐτὶ ὁ λᾶος ἐπὶ των υψήλων εϑυσιαξε, πλὴν εἰς καινον τῳ 
ϑεῳ ἀντων. καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λογων Μανασσῃ, καὶ ἡ τροσευχη αὐτα;, 
᾿ἢ προς τὸν Θεον; καὶ οἱ λογοι τῶν ὁρόντων (ἢ), των λαλεντων προς αὖ- 
τὸν ἐπ᾿ ονομαῖι Κύυριου Θεξ Ισραηλ, ιδς ἐπι λογῶν προσευχής ἄντε, και 
ὡς ἐπηκεσεν αὐτὸ, καὶ πᾶσαι αἱ ἁμαρτιαι αὐτῇ καὶ ἀποξάσεις ἀντ, 
χα! οἱ τόποι ἐφ᾽ οἷς ῳκοδομησεν εν αὐΐοις τὰ υὑψηλα, καὶ ἐςήσεν εκει 
αἀλσὴ και γλυπῆα προ τα ἐπιςρεψαι. ιδὲ γεγραπῖαι ἐπι των λογῶν τῶν 
ὁρώντων. χα! ἔχοι μη ὴ Μανασσης μετὰ τῶν πατερὼν αὐᾳ, καὶ εϑαψαν 
αὖον εν τταραδεισῳ οἰκου αὐτα, καὶ εδασιλευσεν Αμμὼν νἱιος αὐΐκ ἀντ᾽ 
οἶα, νιος εἴκοσι καὶ δυο ἔτων εν τῳ βασιλενειν αὐῇον, καὶ δυο ἔτη εδασι- 
λευσεν εν. Ιερεφαλημ, Χαὶ ονομῶ τῆς ιμῆτρος αὐτὼ Μεσϑλαμ. 247. 
Υἱὸς εἴκοσι καὶ δύο ἐτῶν] υἱος κ΄. καὶ ε΄. ἐνιαυτων 52, 226. (δῖ. Νὶς. 
υἱὸς δὲ εἴκοσι δύο ἐτῶν ἦν Οεοτγ. τος χβ΄. ἐτῶν ἦν 5αν. Οἶἶτος. 
καὶ δύο} κα καὶ 44. ᾿Αμὼς] ροηΐξ ροίξι αὐῇον 24ς. 
λεύειν αὐτὸν} ὅτε ἤρξατο βασιλεύειν (ῆς 4110]})} Θεοτρ. δύο ἔτη] 
δωδεκα ἐτὴ 1Π1. Απτη. τ. Ασπὶ. ἘάΔ, ἐξασίλευσεν] -μ αὑτὸν τοϑ. 
καὶ ὄνομα ὄνομα δὲ (υ: ἐτεφιιεπίετ) ϑῖαν. Μοῷ. τῇ μητρὶ αὐτῷ] 
τῆς μῆτρος ἂντξ 64) 82, 121. ΑΥπη. 1. Απη. Ἐά4. Οθοσρ. 8ῖαν. Με- 
σολλὰμ] Μεσσολαμ 44, 745 134, 144,1 ς8. Μεσολαμ ξςς, ὅ4, τοῦ, 
123) 242, 24ς. (αἵ. Νίς. Μεσελαμ γι. Μασϑαλαμ 82, 93. 

ἢ φῶ 

ἐν τῷ βασι- 

Μεσϑλαμ τ2ι. Αμιταλ 243, 244- Μεσσολαὰμ ΑἸΙά. Μασσαλα-. 
μεὶϑ ΑΙεχ. Μεσολλὸμ Αττη. 1. Μεσολωμὶϑ Απ. Ἑά. Μεδωλιὼμ, 
Οεούρ. Μεσολαὰμ 8[αν. Οἷἶτορ. ᾿Αρᾶς] Ραρες 93. Αλες 236, 
242. “ἅγμς ὅγγτ. Βαι- Ἠξεθγ. ἐξ ᾿ϊετέρα] ἐκ Ταξάα 51αν. Οἤτορ. 

Ἰετέξα] Ιεσεξαλ 11. Ιεταχαλ 111. Ετε- 

δαϑα 19, 93;) 1ιο8. [ετιξαλ ςς. “Ϊετεδαλ ςό, 246. Αἴπ). 1. ΑΥπὶ. 
Ἑά. Ἱεταξδαὰα ό4. Ἱετεδαα τιρ, 247. Ἱτεξαα 121. ΑἸά, Ἰτίδα 
Οοιηρὶ. (ΟΕ, 2 Ῥαγαῖρ. χχχῖ. το-τ τ.) 

. ΧΧ. ΚΚαὶ ἐποίησε] - Αμὼν 82, 93, τοβ. 

δὰ ἤπ. σοηι.} καϑως ὁ ττατῆρ αὐτῇ Μανασσης 44. 
 ΧΧΙ. Καὶ ἐπορεύϑη---αὐτῷ 15] αὶ σὰπι ἱπίοππεά. 71. ἐπορεύ- 
ϑη 19} ροηϊξ ροίξ οδῳ τῶι, 247. ἢ ἐπορεύϑη) ὡς ἐπορεύϑη Αττη. τ. 
ἐν ᾧ ἐπορεύϑη Αττη. ἘΔ. Οεοτρ. δαν. καὶ ἐλάτρευσε] καὶ εδελευσε 
19, 82, 93. Οὐηρί. τοῖς εἰδώλοις] Ὀγαπηϊί. ἐν 121. οἷς ἐλα- 
τρευσεν] οἷς εδαλευσεν 19, 82) 93. 1τοϑ8. (οΠ)ρὶ. οἷς ἐλάτρευσεν ὅζο. 

δὰ ἔμ. οοπι.] καὶ τυροσεκυνῆσεν αντοις οἷς τπροσεκυνησεν ὁ σατὴρ αὐτῷ 
242. 
᾿ ΧΧΊΙ. τὸν Κύριον λ 44. Κύριον 82,93») τΙοβ. Λ τὸν τού, 121, 

242) 243» 246. (μηρί. Θεὸν] ργϑειπηϊῖ, τὸν 121, 242, 24, 546. 

. Α 
χαϑὼς ἐποίησε δες. 

ΟὐομΡΙ. ἐν ὁδῷ] ἐν πασὴ οδω τθ. οπισῶ 243,244. ὅδῳ Κυρίς] 
οδῳ αὐτῶν 236, 242. Ολῖ. ΝΝίς. Κυρίου] -- καὶ ἐπορενϑὴ εν οδὼ τῶν 
εὔνων 93. 
ΧΧΠΠ. συνεςραφησαν] συνανεςραφησαν γ1. ἱπέρησαν 81ν. ᾿Α- 

μὼς] αὐα ΧΙ, 445). 74) 92) τού, 1345) 144,36, 242. (αἴ. Νίο. πρὸς 
αὐτὸν} ἐπ᾿ αὐτὸν το, 82, 93, 108, 123. ΟΟπιρί. Απη. 1. Αστη. Εά, 
ϑίαν. καὶ ἐϑανατωσαν) ῥτγερηνις. καὶ ἐπεδαλευσαντο ἑαυτῶ 10. 
Ργδετηἶε, καὶ ἐπεδαλευσαν αὐτῳ 82, 93, 108, τὸν βασιλέα] αὖτον 
10, 71) 82) 93) 108. οἴκῳ αὐτ8] οἰκω αὐτὼ 24ς. 

Ν 

Καὶ ἐγχατέλιπε τὸν Κύ 

καὶ 

. 242. (οπλρὶ. ΑἸά. (δῖ. ΝΙς. 

᾿Αρδς ἐξ Ἰετέξα. Καὶ ἐποίησε τὸ 
ἉἊ, » ν.“Ὁ χ,ο942 Ζ 3 »᾽; πατὴρ αὐτᾶ, Καὶ ἑπορεύνη ἐν πσαση 

4 εὐσε τοῖς εἰδώλοις οἷν ἐλάτρευσεν ὸ “Πατὴρ αὖτξ, χαὶ 
ῥίον Θεὸν τῶν πτατέρων αὐτῇ, καὶ οὐκ ἐπορεύϑη 

οἱ παῖδες ᾿Αμὼς πρὸς αὐτὸν, χαὶ ἐθανάτωσαν τὸν βασιλέα 
λαὸς τῆς γῆς ππάντας τὃρ συςραφέντας ἐπὶ τὸν βασιλέα 
γῆς τὸν ᾿Ιωσίαν υἱὸν αὐτῷ ἀντ᾽ αὐτῷ. Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν 

΄ 9 ων γ᾿ φῳῷ γεγραμμένα ἐπὶ βιξλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασι- 
[4 9 "»Ὁ 3 ἰδ ΄ 9 νι. ΝΟῸΌΦὩ ΄. ϑ ΄ ἀφῷ αὐτᾶ ἐν τῷ χήπῳ Οζᾷ, χαὶ ἐξασίλευσεν ᾿Ιωσίας 

“ . ΄ΠΠ᾿ 59 Ν ΜΝ 2 : ῳ βασιλεύειν αὐτὸν, χαὶ τριάκοντα χαὶ ἕν ἔτος ἐβασίλευσεν ἐν Ἵε. ᾿ Ν μ»ν ρὸ ρ 2 Ζ ῥουσαλήμ, χαὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτῷ ᾿Ιεδία ϑυγάτηρ ᾿Ἐδεϊὰ ἐχ Βασερών. Καὶ ἐποίησε τὸ εὐθὲς 

, ΧΧΙΨΝ, Καὶ ἐπάταξεν] και απεχτειναν 19) 82, 1ο8. Ο(οπ)ρῖ. χαὶι 
ἄπεκτεινε93. Καὶ ἐπάταξεν ὃ λαὸς τῆς γῆς] Ὁ δὲ λαὸς τῆς γῆς 
ταύτης ἐπάταξε ϑίαν. ὁ λαὸς 197 ρτοπιῖί. πας 44, ξξ) κό, 64, γι, 
74, 82, 92, 93, τοῦ, 1ο8, 110, 121, 123) 134) 144, 18, 236, 242, 243, 2344. 24ς, 246, 247. ΑἸά4. ΑΙεχ. (δι. Νίς. Αγηι. :. Ασην. Ἐά. 
Ρτκεπ τε. ἰάεπι ΠὉ --- Οὐάεχ ὅϑγγ. Ῥαγί, ὁ λαὸς τ᾿ --ἰβασίλευσεν] 
αὶ οὐπὴ ἱπίειτηε, 9. τῆς γῆς 1] λ Ἄπῃ. 1. Ατπ|. Εά. τσάᾶν- 
τὰς τὰς] κ' ταύϊας 74, 92, 93, τοῦ, 108, 120, 123) 134) 144, 236, 

τπᾶντας τὲς συςραῷ.] τὰς ἐπιδελευ- 
σανταᾶς 82. συςραφέντας] επιξεδελευκοτας 93, 1τοϑ8. (στρ. ἔπι- 
φσάντας δῖαν. ἐπὶ τὸν βασιλέα] τῷ βασιλει 82, 93, τοβ. Οομνρὶ. 
ἃ τὸν τοῦ. ἐπὶ τὸν βασιλέα ᾿Αμὼς] ἐπι τὸν Αμως βασιλεα 424ς. 
ὁ λαὸς τῆς γῆς 29] ργκπηϊίι, τσᾶς 19, 56, 1215) 243), 244, 246. τὸν 
Ἰωσίαν} κα τον ΧΙ, 44, γ45, 1235) 134 144.) 236, 242, 246. (ι. Νῖς. 
υἱὸν αὐτῇ ργαργηϊτι, τον 246. 

ΧΧΨ. Ῥεείξ ςομηπια ἰηίερχ. 24ς. ὅσα ἐποίησεν] καὶ παντὰ 
ὁσῶ ἑποιησεν 10, ςξ, 82, 93, 108. (244. πιᾶγρ.) ἃ ἐποίησεν Ατπι. τ. 
Αγ, Ἐά, Οεογρ. δῖαν. Οἴτορ. ἐκ ἰδὲ] δχ ἰδὲ Π|. αχι γι) τῶτ, 
243. οὐκ ἰδὲ ταῦτα] οὐ ταῦτα Ατωῃ. τ. ἐπὶ βιδλίῳ] ἐπι βιδλις 
ΧΙ, ςς, τς8. Αἰεχκ. ἐν βιδλίῳ Απη. σ. Ατπι. Εά. τῶν ἡμερῶν} 
λ δίῃ. 1. Αγ. Εά. 

ΧΧΥῚ. Καὶ ἔϑαψαν] ργαπηῖε. καὶ ἐκοιμήθη ᾿Αμὼν (Ἀμμὼν) 
μετὰ τῶν τπτατέρων αὐτῷ Αττη. τ. Απη. Ἐά. αὐτὸν] τον Αμων 82, 
93: 1ο8. (Οπηρ]. τὸν Αμως 24ς. 
ἐν τῷ ταφῳ---Ὁζὰ] ἐν τῷ τάφῳ τῇ κήπε Ὀζιὼ Θεοῦ. αὐτῶ] τα 
τσατρος αὐἷκ το, 82, 93, 1ο8. [αθεὲ ἴω ομαγαδζ, πιΐπογδ ΑΙἸεχ, ἐν 
"τῷ κήπῳ] α τῳ ΧΙ, 44). ςς, 74, τού, 121, 1345) 236, 244, 247. Αἴεχ.. 
(καῖ. Νίο. Ὀζὰ] Ὀξιὰ ϑ8ῖαν. Οἶτορ. καὶ ἐδασίλευσεν διο. τὰ 
ἢπ. σοπ|.}., 44. Ἰωσίας]  τοό. ᾿᾽Ωσία Ατπι. τ. Ἰωσία Απη. 
Ἑάὰ. Οεογρ. ϑίαν. υἱὸς αὐτῇ} ργρτηϊτ. ὃ 93, 242. ΟοπΡρι. υἱὸς 

“2, 3 ὕ)»ἭἉ ᾿ὦ 

αὐτὰ ἄντ᾽ αὐτΒ}] κα 71. 

Ι. Υἱός] υἱὸς ἣν 93. Υἱὸς ὀκτὼ ἐτῶν] ἥν δὲ ὀκτὼ ἐτῶν 51αν, 
Οἰἴἶγορ. Υἱὸς ὀκτὼ ἐτὼν Ἰωσίας] υἱος ἦν Ιωσιας ἐτῶν οκτω 10), 82, 
1ο8, Ιωσιας δὲ ἐτων δεκαοκχτω 44. κα Ιωσιας 58, 245. διαβεῖ Ιωσιας 
{8 χκ Οοάεχ ὅγγ. Ῥαγ, ὀκτὼ ἐτῶγ] οκτωκαιδεκα ἔτων 71... 93. 
Ὑτ. 121) 247. Ἶωσ, ἐν τῷ βασιλ. αὐτὸν! αὶ γ1. καὶ ἣν ἔτος] 
λα Χᾶι 44. δῖαν. ἐξασίλευσεν] ἐν τω βασιλενεῖν 134. καὶ ὄνομα 
ὄνομα δὲ (υϊ 4111) Θεοῖς. α καὶ δῖαν. Οἴτορ. τῇ μητρὶ αὐτῷ] τῆς 
μῆτρος ἀντ 244. 
1Ο8, 119») 120, 121, 123) 134) 144, 158, 236, 242, 243, 244, 24, 
247. ΑἸά. (ας. Νῖς, [εδδι ἐς. Ιεδδειω ςό, 82, 546. ᾿ἸΙεδδίδα Οοπιρὶ. 
᾿Ιεϑδία ΑΙ4. Ἰεδιδὰ ΑΙεχ. Αται, Ἐ4. 81αν. Μοίᾳ. ᾿Ἰ1εδὶ δ Ατηι. σ. 
Ἰεδιὲ δῖαν. Οἴτορ. 714ἰάὰ Ψὰ]ρ. ϑυγάτηρ Ἐδεῖα] “Πα Ἡδάαία 
νυ. ᾿ ᾿ 

ἐἰαϊα.) Οδιοῦ 19) 82) 93» 1οΒ. ΟΟμρ]. Ἐλεΐα ςς. Εδια τῶι, 247. 
Εδεγια τς8. Ἐνδεινα 546. ᾿[εδὶδ᾽ Απη. τ. Ἐδευὰ Θεοῖς. Ἐδεὲ 
δίαν. Οἰἶγορ. ᾿Ιδεὲ 8Ιαν. Μοῷ. ἐκ Βασερώϑ] ἐκ Βαξερωθ 121, 
247. ἐκ Βασδρωδ 446. ἐκ Βασεχώϑ Οομηρ]. ἐκ Βασερώπ Οεοτρ. 
ἐκ Βοσορό ϑῖαν. Οἴτορ. “6 Βείεεαιὰ Ὕυ]ς. 

11: ἐποίησε] ἐποιησεν Ιωσιας 82, 93) τοϑ. ΟΟπηρί. Ιωσιᾶς ἔποι- 
ἢσεν 242. ἐποίησεν ἅτος ϑἷαν. Οἰἶξτορ. τὸ εὐϑὲς] τὴν εὐθύτητα 

Ἄγηι. τ. ἄπ. ἘΔ, σθοῦρ. ἐν ὀφϑαλμοῖς] ἐνωπιον 242. ἐν πάσῃ 
ὁδῷ} ἐπ οἷα Ἰλιοὶξ. (α]. ἔν τάσαις ὁδοῖς Αται. 1. Ατη, ΕΑ. ϑίαν. 

ἸΙεδία] Εδιδα 1ΠΠ1, 1εδδια ΧΙ, 445) 64. γ4,) τοῦ, 

΄Λ. 

- τιλῦ 

ἐν τῷ τάφῳ] τῷ σά, ϑμέν Ῥᾷ»...--- 
’ ᾿ Ν 

κα Ε μ 7 ῥιν αν 2», 

ΕΝ σκ 4 } 

7 
"6, στε ς 

»,ο 

δι ,,(ὦ Ζ 
2ἢ ν 

4... οι Ὗχ 

᾿ ΚΑ 

“νὰ 
εἰὼ} Ἐδεῖνα 11, 6. 1εδιδα 111. (Απη. ΕΑ. ΤΑΝ ἘΣ γον 

ἀν. τῶ 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ. 

΄ τ ΝΝ ΄ -ς 2 7 . Μ 

γων, ᾿Ανάξηϑι πρὸς Χελχίαν τὸν ἱερέα τὸν μέγαν, χαὶ σφράγισον τὸ ἀργύριον τὸ εἰσεγεχϑὲν ἐν 4 

ος ΚΕ Φ, ΧΧΠ 
ρ 3 ΄ ε ἣρ. ἃς φ } ΟΝ, Φ »κ» 9 ΓῚ ᾽ . . 

ἐν ὀφθαλμοῖς Κυρίου, καὶ ἐπορεύϑη ἐν πάσῃ ὁδῷ Δαυὶδ τῷ πατρὸς αὐτῇ, οὐχ ἀπέςη δεξιὰ χαὶ 
᾽ 9 ρὸ φὸ ρῬ,ϑ ν᾿, 3 ΄ ᾿- δ . ἴω] ΟΝ Ὃν» ΗΜ 

ἀριςερά, Καὶ ἐγενήϑη ἐν τῷ ὀχτωκαιδεχάτῳ ἔτει τῷ βασιλεῖ ᾿Ιωσίᾳ, ἐν τῷ μηνὶ τῷ ὀγδόῳ ἀπ-. 
ἰωέ ΄ς ΟΝ 7 37 νὴ 

ἐςειλεν ὃ βασιλεὺς τὸν Σαπφὰν υἱὸν ᾿Εζελίου υἱξ Μεσολλὰμ τὸν γραμματέα οἴκου Κυρίου, λέ- 

, ν ν "Ὁ" ρ, ᾿Ν ΄ 9 

οἴχῳ Κυρίου, ὃ συνήγαγον οἱ φυλάσσοντες τὸν ςαὐμὸν παρὰ τ λαδβ. Καὶ δότωσαν αὐτὸ ἐπὶ 
Ἢ ρὸ Ζ΄ ",.»..»» 2. Ν, ρ ρ᾿ 

χεῖρα “ποιέντων τὰ ἔργα τῶν χαϑεςαμένων ἐν οἴχῳ Κυρίε" χαὶ ἔδωκεν αὐτὸ τοῖς ποιδσι τὰ ἔργα 
ρ, ρ [ωὴ ρο ξ΄ Ν ρο ϑ9 », μὸ 

τοῖς ἐν οἴκῳ Κυρίου τᾷ κατισχῦσαι τὸ βεδὲχ τὰ οἶχα, Τοῖς τέχτοσι χαὶ τοῖς οἰκοδόμοις χαὶ τοῖς 
“ Ν »", ΄ ΄ ν . 7 Ν ω ρ Ν β δὲ “αη͵ἨὠνψΖὭλ 

τειχιςαῖς, χαὶ τοῦ χτήσασϑαι ξύλα χαὶ λίϑους λατομητᾶς, τοῦ χραταίωσαι τὸ βεδὲχ τοῦ. οἴκου. 
", 2 3 ΄ 2. Ὰ 9 ’ Ἁ διδό 9 ρὰ Ψ ἣ 3 ΄ ι αὖ Ἂν, φῳ Ν 

Πλὴν ἐχ ἐξελογίξζοντο αὐτὰς τὸ ἀργύριον τὸ διδόμενον αὑτοῖς, ὁτι ἐν “πίςει αὐτοὶ πποιᾶσι. Καὶ 
ε ς ΄ ΄ ᾿ ΄ μὰ ϑ9 3, 

εἶπε Χελχίας ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας πρὸς Σαπφὰν τὸν γραμματέα, Βιδλίον τ νόμου εὗρον ἐν οἴχῳ Κυ- 

ρίου" χαὶ ἔδωχε Χελκίας τὸ βιδλίον πρὸς Σαπφᾶν, καὶ ἀνέγνω αὐτό. Καὶ εἰσῆλσϑεν ἐν οἴχῳ 
᾽ ,Ὃ ρ᾿ ἰων Ν, .“. 3 . 4 “2 2 

Κυρίου πρὸς τὸν βασιλέα, χαὶ ἀπέςρεψε τῷ βασιλεῖ ῥημα, καὶ εἰπεν, ἘΕχώνευσαν οἱ δβλοί σου 
Χ 55 ’ ΝΣ ς Ν 9 "4 ξ΄ μ»ν» ϑιΝκΩΝ ἴρω ΄.' .»»Ἐ»ν»ν 

τὸ ἀργύριον τὸ εὑρεθὲν ἐν οἴκῳ Κυρίου, καὶ ἔδωχαν αὐτὸ ἐπὶ χείρα πτοιδγτων τὰ ἔργα χαϑεςα- 

Μοίᾳ. Δαυὶδ] α δῖαν. Μοίᾳβ. οὐκ ἀπίςη] ργαπαῖτῖ. καὶ 546. εἰ 
ποη ἀδεϊπαοὶε Ταιςὶξ. Οα]. καὶ οὐκ ἐξέκλινεν Απῃ. τ. Απη. Εὰ, Θεοτρ. 
᾿καὶ ἐκ ἀπίρρεψε δῖαν. Οἷἶτος. δϑεξιὼ] δεξιαν 93. δεξιὰ καὶ ἀρις.} 

Δεκχίγά, αι Παϊβνά. Ταῖς, Οα]. εἰς δεξιὼ ἢ εἰς ὠριςερά Αττ. τ. Αγπι. 

Ἐά. οὐκ εἰς δεξιὼ μέτε εἰς ἀριςερά Θεοῖς. μήτε εἰς δεξιὰ μήτε εἰς 

ἀριςερώ ϑ8ῖλν. Οἴἶτος. καὶ ἀριςερώ] ἢ ἀριξερα το, 71, 74), 82, 92, 

τού, 1τοϑ8, 120, 123, 134» 158, 236, 243,)544,24ς. ΟΟπιρ]. ΑΙεχ. (δῖ, Ἄν 
δ Νῖς, δδὲ αριξερα 64, τ10, 121) 247. ΑἸά, ἢ αριςερᾶν 93. 

{πεῖ 

“ὦῳ 

ΤΙ. Καὶ ἐγενήθη) καὶ ἐγένετο 19, 82, 93, τοϑ. ΟΟγτρ. τῷ 
βασιλεῖ τῇ βασιλέως (υἱ α10]} Θεοῦ. τῷ βασιλεῖ ᾿Ιωσίᾳ] του 
Ιωσιε βασιλεως 19. ἔς, ἔπε τε, το8. τῆς βασιλείας Ιωσιξ 64. Ἰω- 

σιου βασιλεως Ιεδὰ 82. ΟΟπΙρΡ]. ἔς ἕεγε ἄστη. ᾿. Απῃ. ἘΔ, Ἰωσιε τῇ 

βασίλεως κδὰ 92. τῆς βασιλειας Ιωσια 119) 243) 244) 247. ϑἷαν. 

το βασιλενειν Ἰωδιαν 24ς. ἐν τῷ μηνὶ τῷ ὀγδόῳ] ἐν τῷ εδδομῳ μηνι 
92. εν τω μῆνι τῷ εἐδϑομω ((υὃ -:--) (σοάεχ ὅγτ. Ῥαγ, α Οοπιρί. τῷ 

ὀγδόῳ] τω εδδομω ς2» 64, γάν τοῦ, τιον) 121) 143» 134) 144) 236, 
242, 24ς, 247. ΑΙά, ΑἸεχ. Οἵ, ΝΊς. ἄπ. 1. πῃ. Εα, Οεογρ. δ[δν. 

ἀπέςειλεν ὃ βασιλεὺς} ἐξειλε 44. ἐξαπέςειλεν ὁ βασιλεὺς ΑΙεχ. τὸν 
Σαπφὰν] τον Σαφφαν (ἔς ἰηα) 11, ς6. ΑἸεχ. κα τὸν 44) 123, 144. 
216, 242. (Αἴ. Νίς. τὸν Απφαν (ἢς ροίζεΔ) γ4. τον Σαφαν (ῆς ἰἴη- 
ΚΑῚ 82, 93» 1109, 243. Οοπιρί. δῖαν. Μοίᾳ. τὸν Σαπᾶν Απῃ. 1. 

Απῇ. Ἐὰ, τὸν Σαππῶν Θεοῖς. τὸν Σαπφὸν ϑ8ῖαν. Οἶτορ. υἱὸν 
Ἐζελίου] νιον Ἐσελιου ΧΙ, 44) ς τ» τό, 64, 715) 74) 92) τού, 120, 134) 
144, τς, 436, 242. ΑἸά. Α΄. τσ. Ασην, Εά, υἱον ΕυσελειΒ 82. υἱον 

Ἑσσελιου 93, 1το8. ΟΟπιρὶ. ΑΙεχ. υἱὸν Σελιου 119. υἱὸν Ελιου 121, 
243, 244, 247. νιον Ἐσϑλιου 24ς. νἱὸν τῷ ᾿Αζελὶ Θεοῦ. υἱὸν. Κε- 
λίμ 5ῖαν. Οἴτσοσ. υἱξ Μεσολλὰμ) νιὰ Μεσσαλὴν 111. υἱον Μοσσο- 
λαμ ΧΙ, ςς» 745) 925» 120, 134) 236,24ς. ΑΙά, (δῖ. Νὶς. αὶ 44. υἱὸν 

Μοσολαμ ὅ4;, γ1,) τού. ἄς, ηἰῇ υἷα, εογρ. 51αν. Οἷἶτορ. νι Μεσολ- 
δαμ 93. υἱὸν Μοσολλαμ 119. υἱξ Μοσολλαμ 121. νιον Μοσσολ- 

λαμ 144) 243. νιον Μεσολαμ 1:8. υἱον Μοσοσαλαμ, 242. υἱον 
Μερολαμ 447. νυἱξ Μοσολὸμ Ατη. τ. υἱξ Μεσολὸμ Απι. Ἑά. οἵ- 
χου Κυρίᾳ] οἱκε τε Κνριου 44) 74, τού, 120, 134) 144,236,244. τῇ 
οἶκε Κυρίου (ουτῃ Κυρίς ἴῃ οἰαγδᾶς. πιϊμοσθ) Αἷεχ. Κυρίου Αγηι. 1. 

Αγηι. Ἑά. ἐν οἴκῳ Κυρίου ϑῖαν. Οἴτορ. 
Ιν. πρὸς Χελχίαν] τρος Κελχιᾶν 134. μέγαν] μεγα 93. 

καὶ σφράγισον---εἰσενεχϑὲν] μὲ φοηβεμ! (Αττα. ἘΔ, πιᾶγρ. εοἰϊήραπ!) ῥε- 
εππίαπ ἡ αίαπι Ἄττα. τ. Αγπι. Ἐα, σφράγισον} χωνευσᾶτε 10, 82, 

93, 1τοϑ. Οοπηρὶ. σφάγισον (ῇς) 134. ἐν οἴκῳ ΚυρίΕ] εἰς οἶκον Κυ- 

ριου ΧΙ, 44, ςξ, 7457 1ού, 120, 123») 134) 144.) 148, 436, 242, 24ς. 
ΑΙά. ΑἸἰεχ. (αἵ. ΝΊο. δδν. εἰς τὸν οἰκὸν Κυρικ 71. Αππῃ. 1. Ασῃι. Εα. 

ἐν τω οἰκω Κυριξ λεγὼν 93. ἐν τῶ οἴκω Κυρία σογηρ. συνήγαγον] 
εἰσηγαγον 123. ΑἸά. οἱ φυλάσσονἶες] οἱ φύλακες Απτι. 1. Αχῃῃ. Εά. 
τὸν ςαϑμὸν] ῥτγεεπιῖιε. ὠμφὶ Ατην. 1. Απη. Εὰ, τὸν ἀριϑμὸν δ8[αν. 
Ὀῆτορ. τὴν ϑύραν δ[αν. Μοίᾳ. 

Ἅ. δότωσαν αὐτὸ] δοϑητω 19, 82, 93. ΟΟπιρ!. δοϑητω αὐτὸ τοϑ. 
ἐπὶ χεῖρα] ἐπι χειρας 243, 244. στη, τ. Απη. Εά. εἰς χεῖρας ϑῖδν. 
Μοίᾳ. ἐπὶ χεῖρα---καϑεςαμένων] εἰς χέρας τῶν καϑεςαμένων οἷ 

ἐπὶ τὰ ἔργα ϑῖαν. Οἷἶτος. ππιοιάντων] ῥτγατηϊτῖ. τῶν 19, 93, 1οϑ. 
Οοπρὶ. τὰ ἔργα 13] 71. τὰ ἔργα τ" --τὼ ἔργα 25] α αἰτεγυέτ. 
τοὐπὶ ἰηζεττηοὰ. 121) 247. τῶν χαϑεςαμένων] τῶν καϑιςαμενων 44. 
τῶν καϑεςηχοτων 64, 110,243,244. ΑἸ4, ἐν οἴκῳ Κυρίξ] ἐν τῶ οἰκω 
Κυριξ τοϑ. Οοπιρὶί. οἴκου Κυρίου Ατπι. τ. ΑΥγπι. Εά, ἔδωκεν αὐτὸ] 
Ἔ καῖα το ρημα τε βασιλέως 19. εδωκαν αὐτο καΐα τὸ ρημα του βα- 

Μανία τεῦῆα ἄονιμς ϑίαν. 

σιλεως 82, το8. Οομρὶ. ἢς;, πἸ αὐτω,93.- αὐτὸ 23] αὐτω τοῦ. 
τοῖς τοιδσι τὰ ἔργα] τοῖς ἐργάταις τῶν ἔργων ΑΥπι. 1. Ἄτην. Ἐά, 
τὰ ἴργα---οἴκῳ Κυρίου) τὰ ἐργα τῶν καϑεςαμενων ἐν οἰκω Κυριον" καὶ 
εδωχκεν αὐτὸ τοῖς ὥοιδσι τῶ ἐργαὰ ἐν οἰκω Κυριου 74. τοῖς ἐν οἴκῳ) 

Α Τοῖς 44) 64, 95, 93» τοῦ, τοϑ, 123, 134) 1.8, 243) 244, 24, χ46. 
ΟοΙΡ]. ΑΙά. (δι. Νῖίς. Αππῃ. τ. πη. Εά. δϊ'αν. α 71. διδθεῖ τοῖς ἴῃ 
οβιδγαέϊ. τιΐποσε ΑἸδχ. τοῦ κατισχυσαιν--οἴκου] σά ἰηβαμταπάα 

βεδὲκ] βεδδεκ γ4.ἁἩ τοῦ οἴκου] οἰκε Κυριε. 
71. -“Ἔ Κυρίε Ατηι. τ. ἄπ, Ἐά. ᾿ 

ΝΙ. τοῖς τειχιίξαῖς] τοις τεχνιταις 10, 82,9 93) 1τοϑ. καὶ τοῦ 

κτήσασϑαι] κα καὶ 82, τοϑ. Οοπιρὶ. τὸ κτισασϑαι 923. ἔύλα καὶ 
λίϑους] λίϑας καὶ ξυλα γ1, 436, 442. (αἴ. Νῖς. λατομητὲς} 
λα 52, γ)1, 36, 242. Οἵ. Νίο. λατμῆτες 82ὼ. τὰ κραταιῶσαι δα. 
δὰ βη. ςοπλ.] σα ἐπ βαιμναιίοπενι (αν ογκρ ἐοὄδογ ει ἀἴοηπες. 5]Δν. τοῦ 

οἴκε] -" Κυριε 85, τοϑ. Απη. 1. ἄγῃ. Ἐά. 
ΨΙ1. οὐκ ἐξελογίζοντο] εκ ἐλογίζοντο 123, 244, 4). αὐτὲ:} 

αὐτοῖς 82, 1:8, 242. ΑΙεχ. τὸ ἀργύριον] ργεευηϊτ. εἰς 247. αὖ- 
τοῖς] ἐπὶ χειρῶ ἀντων Οὐάεχ ὅγύ. Ρατϊί, ὅτι ἐν πίςει] ὅτι τοιρῶς 
81ν. αὐτο!] αὐτο ΠῚ, 71, 243. 

ΨΠΙ. Χελκίας} Χελκία Απῃ. 1. Αττη. Ἐά. Οογρ. δῖαν. ὃ 
ἱερεὺς] α ὁ 74. λ 236, 242. (αἵ. Νίς.: ὁ ἱερεὺς ὃ μέγας} ὁ μεγας 
μρευς93. τωρὸς Σαπφὰν 15] τρὸς Σαφαν (ῇς ἴῃῆ.4) τοϑ, 24ς. 
τῳ Σαφαν 1τ19. τῶ Σαπῷαν τ2ι., τὸ Σαπφὰν (ἢς τηοπά.) 247. 
Βιδλίον τῷ νόμου] -ἰ- τῇ Θεᾶ δΙαν. εὗρον] ευρομὲν γ1. ἕν οἴκῳ} 
ἐν τῳ οἴκῳ ΠΠ. καὶ ἔδωκε---ρὸς Σαπφὰν] καὶ εδωχεν αὐτῳ τὸ βι- 
ὅλιον 44. εδὼώκεν Χελκιας τω Σαπφατ τὸ βιδλιον 236.5. τὸ βιδλίον 
πρὸς Σαπφὰν] τῳ Σαπφαν το βιδλιον ΧΙ, ςς, 74, τοῦ, 120, 123, 134» 
144, 1ς8, 242. ΑἸά. (Αι. Νίο. ἔς, ἰῇ Σαφα, γ1. ἔς, ἰῇ Σαφαν, 
1οϑ. Οομιρὶ. τὸν Σαφαν το βιδλιον 93. τῶ Σαφαν τῶ (0) βιδλιον 
δᾷς. διᾶρεῖ τὸ βιδλίον ἰπ οἰιγαξξ. τηϊπογα Α]εχ. .. τὸ βιθλίον Ατγπι. 1. 
Απῇ. Ἐά. πρὸς Σαπφὼν 2.] τῳ Σαφφαν τό. τῳ Σαπφαν 64, 
123. τω Σαπφα 244. τῷ Σαπφὼν τῷ γραμματεῖ ϑ5ϊΑν. Οῇτος. 
αὐτό] α γι. 

1Χ. Καὶ εἰσηλϑεν--ἰβασιλέα) καὶ εἰσηνεγχε προς Τὸν βασιλεα 1ω- 

σιῶν ΧΙ, 445) 42, ςςγ 64) 71) 74) 92) τού, 110, 120, 123) 1345 144 

αὐτοὶ τοοιῶσι] αὐτοι ἔποιᾶν - 
19» 82, 93, 1ο8. Οοπιρ]. 514ν. ἐποίβν Αγ). :. Ασγηγ. Εά, πανοδοο, 

3. 

ἕν 
͵Ἶ 

1ς8, 436, 242, (244. οὐπὶ Ιωσιαν ἴῃ τηᾶγρ.) 24ς. Αἰά. (δῖ. Νῖὶς. ἄς, 7 

υἷα εἰσηνέγκεν αὐ, Οοάεχ ϑυγ. Ῥατ. ἤς, πἰῇ τοροσήνεγκε, ϑίδν. 

Οἴἶτορ. καὶ εἰσήνεγκε Σωφαν τω βασιλεῖ Ιωσια το βιδλιον το. ἤς 
ηἰῇ Σαφαν, 82, το8. καὶ εἰσήνεγκε Σαφαν τω βασιλει 93. καὶ εἰσ- 

ἤνεγκε ρος τον βασιλεα λεγων 243. καὶ εἰσήνεγκε Σαφαν τῷ βασι- 
λεῖ Ἰωσίας Οοπυρὶ. Καὶ εἰσῆήλϑεν---ῥῆμα] καὶ εἰσήνεγκε πρὸς τὸν 
βασιλέα ῥῆμα Αται. τ. Απη. ΕἘά. ἐν οἴκῳ] εἰς οἶκον τό. ΑΙεχ, ἐν 
οἴκῳ Κυρίου] Α 1215) 247. πρὸς τὸν βασιλέα] -᾿ Ιωσιαν ταῖν, 247. 
ϑίαν. Μόζᾳ. καὶ ἐὠπέρρεψε) καὶ ἐπερρεψε ΧΙ, το, 445 56, 64) 71; 
82, 929 935) 1ού, τοϑ, 119) 120, 1219 123, 134» 158, 216, 2429) 241» 

244, 24ς, “46, 247. ΟομΡ!. ΑἸ4, ΑἸεχ. (αι. Νίς. καὶ ἐπέρρεπε (Πο) 
74. καὶ ἀνήγ[ειλε ϑ᾽'ν. τῷ βασιλεῖ] αὐτῳ 82, 93. τοϑ. (οηηρὶ. 
τῷ βασιλεῖ ῥῆμα] αὐτὸ (Π0) ῥῆμα 19. κα ῥῆμα δῖαν. Οἷτορ. ῥῆμα) 
λογον ΧΙ, 447 ς τ, 64) 74.925) τού, 110, 1209) 1219) 134) 144.) 1.8, 242) 

24) 247. ΑΙά, (δι. Νίο. λογοὺς 71. λεγῶν 236.Ό ᾿Εχώνευσαν] 
εοἰϊερετμπι τᾶτρ. Ατῶῃ. ἘΔ. 8ϊαν. Οἷἶγορ. οἱ δῶλοι σε] ροηϊ! ροίξ τὸ 
ἀργύριον 236, 245. (Αἴ. Νίς. ἐν οἴκῳ Κυρία] ἐν τω οἰκω Κυριε 546. 
ΑΙεχ. καὶ ἔδωκαν] καὶ ἐδωχεν 74) τού, 120, 134. ΑΙά. καὶ ἔϑω- 



ΚΕΦ. ΧΧΙ!. 
το. μένων ἐγ οἴχῳ Κυρίου. Καὶ εἶχε Σαπφᾶν ὁ 
11. ἔδωχξ μοι Χελχίας. ὁ ἱερεύρ" χαὶ ἀνέγνω αὐτὸ 
13. ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς τὸς λόγους βιξλίου τῷ γόμου, 

λᾶτο ὁ βασιλεὺς τῷ Χελχίᾳ τῷ ἱερεῖ, 
18. χαΐου, χαὶ τῷ Σαπφὰν τῷ 

τήσατε τὸν Κύριον σερὶ ἐμξ 
λόγων τῇ βιδλίου τοῦ εὑρεϑέντος τότε, ὅτι μεγάλη ἢ ὁ 

14. χαϑ' ἡμῶν. 

15 

16. 

ἢ 

«ὁ ἐξτκαὶ ὑπὲρ τῶν 10, 82. ὑπὲρ τῶν 93) τοϑ. (ομ)ρὶ. 
, λόγον (Πο) 144. τὰ λογε τ ςϑ. 

ἡ Ἤ ϑεντος 82, 93, τοϑ. Οοπιρὶ. 

᾿ “«Φ λ .«Ξ . .. 

᾿καὶ τῷ ᾿Ασαΐᾳ] καὶ Ἰασαΐα ς Οοαϊςες ϑεγρι!. - 

δὲ ῥγὸ ογππίδις Ἵκάα Τλιοϊξ, Οδὶ. 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ. 

γραμματεὺς παρὸς τὸν βασιλέα, λέγων, Ἐρδλίον 
Σαφαν ἐνώπιον τῇ βασιλέως. Καὶ ἐγένετο ὡς 

χαὶ διέῤῥηξε τὰ ἱμάτια ἑαυτῇ, Καὶ ἐνετεί- Ν Ὁ, Ν ς" ᾿ ᾿ ρᾷ ες" χαὶ τῷ Αχιχαμ υἱῷ Σαπφὰν, καὶ. τῷ ᾿Αχοξὼρ υἱῷ Μι- φῷ - “4 4 »᾿» μὸ ὡς 
[φν Ρ] 

γράμματει, χα. τῷ Ασὰαΐᾳ δόλῳ τῦ βασιλέως, λέγων, Δεῦτε ἐχζηῃ.-. Ν Ν, Ν ἰφ ρ 
φΦ᾽,.,.. ἬΝ ἯἝ . Ὁ 

» χδὶ σερὶ πσαγτὸς τ λαδ, ιχαὶ “περὶ πσαντὸς τῇ Ἰὅδα, χαὶ περὶ τῶν 
9 

ογὴ Κυρίου ἐχχεχαυμένη ἐν ἡμῖν, ὑπὲρ ὃ ,Ξ.ϑΟϑὉ»» ε ΄΄ ες Ὁ ἰω ’ μ "“ ρ ᾿ ΄ 
οὐχ Ἡχᾶσαν ὁἱ σάτερες ἡμῶν τῶν λόγων τῇ βιξλίου τότε τῷ ποιεῖν χατὰ πάντα τὰ γεγραμμένα Ν 9 ᾽’ γ᾽ ε ε ϑ ᾿ ον Καὶ ἐπορεύϑη Χελχίᾳς ὁ ἱερεὺς, καὶ Αχιχᾶμ, χαὶ ᾿Αχοδῶρ, χαὶ Σαπφᾶν, χαὶ 3 4 Ν 3 ΝᾺ ρ» ΄ Ν ς"᾿ Ν ςρῸ ᾿ “᾿ς ΄ 

Ασαὶϊας αρος Ὅλδαν ΤῊν προφητιν μητερὰ Σελλήμ υἱδ Θεχϑᾶν υἱξ8 Αρᾶς τ ἱματιοφυλαχοσρ" Ν, Ψ ’ 3 ε Ἂ ΕῚ ρ»“, ρ»Ὶ χα! αὐτὴ χατῳχει ἐν Ἱερεσαλὴμ ἐν τῇ Μασενὰ" 
Τάδε λέγει Κύριος ὃ Θεὸς 

κῶν ὅζς, δ βῃ.. οοπ).] καὶ ἔδωκαν αὐτὸ οἱ ἐπιςάμενοι εἰς χεῖρας ποιόν- τῶν ἔργον ἐν οἴκῳ Κυρίου ϑῖαν. Οἴἶτορ. ἔς, πἰᾶ τὰ ἔργα, ϑιαν. Μοΐῃ. 
αὐτὸ} αὐτω τοό. ἐπὶ χεῖρα] ἐπὶ χειρᾶς το, 93. Οὐπιρὶ. εἰς χεῖς- 
ρας Ατγγλ. σ. Απῃ. Ἐκὶ. τοομέντων} ῥυϑπαϊῖ, τῶν 93. Οομρρὶ. 
καϑεςα μένων] ΡΥδεμαϊε, τῶν ΧΙ, 44) ςκ, 74, 8, 935) τοό, 1οϑ, 110, 
120, 121, 1347) 144) 148, 245, 246, 247. Οοτηρὶ. ΑΙά. ΑΙοκ. (αι. Νίς. 
τῶν καϑιςαμενῶν 71,445. ἐν οἴκῳ Κυρίι] α Κυριε 82. 

Χ, Καὶ εἶπε] και απηγίειλε το, 82, 93, 1οϑ. Ο(ορ]. καὶ ἐλά- 
λῆσε Αῃ. τ. Ατπι, ΕἘά, Σαπφὰν 1] Σωφαν (ῆς Ροεα) 19. 
Σαφα 71. ὃ γραμματεὺς] κα 71. Ὡρὸς τὸν βασιλέα] τω βασιλει 
Ιωσια τῷ, 82, 93, τοϑ. Οομρὶ. λέγων] ῥγεευαῖττ, πσερι τὰ βιδλιου 
19. 82, 93, τοϑ. α24ς. Βιδλίον] -- τα νομε ΧΙ, 44, 29 74) 92, 
τού, 134) 144) 236, 542, 43, 244. (αϊ. Νίς. Θεοῖς. 51αν. -Ἐ νομὲ 
64, 119, 1215 123, 247. ΑΙά. -Ἐ τὸ νόμου τΩό, βιδλίον ὃν Ατγαγιτ. 
Ἀπη. ΕἘά, ἔδωκέ μοι] δέδωκε μοι 123, 236, 244. (δι. Νῖςο. Σακ- 
φὼν 49} α 71. 

᾿ ΣΙ, Καὶ ἐγένετο] λα ἐγένετο 44, γ1. τὲς λόγους} τῶν λογων 
105 93» 1ο8. Οοχῃρί. βιδλίου] του βιξλιου το, 64, 74, 93, τοῦ, 
108, 110) 120, 121, 1239) 134) 144, 158, 242) 243, 24ς, 246, 247. 
(οπιρ]. ΑΙά. ΑΙεχ. Οδι. Νίο. καὶ διέῤῥηξε] α καὶ το, 44, 71, 82, 
93» 1ο8, 121, 242, 247. (μηρί. Αγ). 1. Αστ, Εά, καὶ ἔῤῥηξεν ΑἸοχ, 
«οηβοίάϊὲ Τιιοἰξ. (ἃ. ἑαυτῷ] αὐτὰ ΧΙ, 44, γ4, 93.123, 24ς. ΟΟπρρὶ. 
ΑΙΔ. δι. Νίο. αὐτιε 134. 

ΧΙ]. ὁ βασιλεὺς} α γ1. τῷ Χελχίᾳ] κα τῷ 44, τοῦ. τῷ 
ἐερεῖ -Ἑ λέγων 243. καὶ τῷ τ" --βασιλέως] εἰ «Αοἀϊπεε ΜΠο ϑοα- 
“λα, εἰ «Δολιης ΜΠ ο ἹΜείολῥας, εἰ δαράαπι υκνὶδα, εἰ ρας ]ϊο τρὶς 
τς Ε, Οἱ. ᾿Αχικαμ)] Αχικαν γ4. Αχρικαμ (ἢς Ροϊξεα) 92. 
υἱῷ Σαπφον] -- τῶ γραμμαῖει τ9, τοϑ. ΟοπιΡΙ. υιῳ Σαφαν 64, τ21, 
3243. υνἱω Σαφατ 24:ς. Σαπφὰν 15] Σαφαν (ῆς 'πῆ8) γι. καὶ 
τῷ 2 -- γραμματεῖ] κα οὐπι ἱπίεγηιεά. 19, 108. καὶ τῷ ᾿Αχοξὼρ] 
α καὶ 24ς. κα τῷ (οι. υἱῷ Μιχαίου] νιω Μιχαια 93. υἱῷ 
Μιχέα Ατην. τ. Αγπι. Εά. δ[αν. Μοίᾳ. υἱῷ Μιυχία ϑαν. Οἴτορ. 

᾿Ασαΐῳ] Ἰασαι 111. 
Αξαρεια το. Μαῖα γι. Λζαρια 82, 93. το8. Ασαϊϑα 19. ᾿Ασάνη 
ϑίαν. Οὗτος. δέλῳ τὰ βασιλέως] ρτατοί. τω το, 82, 93. 108. 
Οοιηρὶ. 

ΧΙΠ. Δεῦτε---σερὶ ἐμ8}] φμαγὴς α Ζρονεΐένο 2γο πὸ Ἰλιοϊξ, Οἱ]. 
ἤ εμίε, φμεεγς Τοηείμμπε ῥΥΟΡΙΕΥ τας 5γγ. Βαι- εργ. Δεῦτε ἐκζητ. 
τ. Κύριον] ἔρχεσθε εὔξασϑε τῷ Θεῷ 81αν. Οἴτορ. ἐκζητήσατε] 
ΡγΓαπηΐτ. καὶ {1, 246. και φητησατε 64. καὶ περὶ τ -πτὶ Ἰὅδα] 

τποερὶ τταντὸς τὰ λαδ] μαβεῖ τρᾶν- 
τὸς [υὉ --- Οοάεχ ὅγτγ. ῬαΠΪ, τῷ λαβ] - μα ΧΙ, 44, 64, 74, τοῦ, 
120, 121) 1235 1345 236, 247. ΟΟμΡ]. ΔΙᾺ. (αι. Νίο. λας μὲ καὶ 
ὥερι ὥσντος τὰ λὰξ μὲ (τερεῖι.) 92- ποερὶ τυαντὸς τῇ 2], 4. 
λ πέρι παντὸς 71. ααντὸς τὰ Ιδ4δα] α ΤΕ 93, τοβ. Οοπηρ. καὶ 
περὶ 3] και ΧΙ, ξό, 64, γ4, τού, 110) 121, 1235 134 158, 236, 243, 
245) 246, 247. ΑἸά. ΑΙεχ. (αι. Νίς. δἰαν. Οὗτορ. καὶ τερὶ τῶν] 

τῶν λόγων] τῶν 
τῇ εὐἰρεψέντος τέτΒ} τατε τϑ εὑρε- 

ἡ ὀργὴ Κυρίου] α ἢ 247. ἐκκεκαυ- 
᾿ς, Μέρη] ἡ ἐκκεχυμένη 11, 158, ρει. ἡ ΧΙ, ςό, 64, γ1, 74) 925) 03, 
2 110, 123) 1245) 144, 243, 244. 246. Οοπιρὶ. Αἰεχ. (αἵ. Νίς, ἡ ἐκκες 

καμενὴ 236. ἢ εκκεχαμμενῆ 242. ἐν ἡμῖν] εν Ιερασαλημ, 1 8. εἰς 
ἡμῶς Αττὰ. τ. Ασπῃ. Ἐά. ἐφ᾽ ἡμῶς 8(αν, ὑπὲρ 8] δίοτι το, 84, 93, 
οι. "1. ; 

Ν 
ρ χαὶ ἐλάλησαν πρὸς αὐτήν. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, 3 ΓΝ 2 “᾽ ἮΝ ξ »“, ; ᾿ Ισραηλ, Εἴπατε τῷ ἀνδρὶ τῷ ἀποςείλαντι ᾽7ὔ 3 δὲ ΙΝ») »“ ΝΟ 3,2, Ν ν,, δ δὶ Κύριος, Ιϑξ ἐγὼ ἐπάγω χαχᾶὰ ἐπὶ τὸν τόπον τϑτον, 

ὑμᾶς πρὸς μὲ, Τάδε λέγει 
χαὶ ἐπὶ τὸς ἐγοιχδντας αὐτὸν πᾶντας τοὺς 

1οϑ. ΟΟμΏρΡ!. ὅτι Ατη). τ. Αγπι. Ἐ4. δίαν. 
βιδλίου τότε] αὶ ΤτΣ ΤΙ, τό, 24 ς. κγ1. τῇ ποιεῖν] τα ΧῚ, 71, 4, 
93» τού, 1τοϑβ, 121, 247. ΟὐρΙ. τῇ τοιεῖν ὅζε. δὰ Εη. (Οη 1. μεμπ- 
“ἦμσε οσιπία ,ετήβέα κὸ ζαεογεν, Τὶ, Οαῖ, κατὲ τῆαντα ] α καῖα 21. 
 ταα 153. Οδι. Νς. τὰ γεγραμμένα} , τὰ 24). καϑ' ἡμῶν] 
ἐν αὐτὼ 19) 82, 93,) τοϑ. ΟΟπῚΡῈ μεϑ᾽ ἡμῶν 242. περὶ ἡμῶν Αττη. τ. 
“Ἄγωι, ἘΔ. δίαν. Οἶτορ. ἐφ᾽ ἡμῶς ϑίαν. Μοίῃ. 

ΧΙΨΝ. καὶ ᾿Αχικῶμ] καὶ Αχεικαϑ 11. καὶ ᾿Αχικαμι---αροφῆ- τιν] οἱ Αλίεαη, εἰ δαράαη, εἰ ὅοα:, σα Οἱ ἤαπι ῥγορλει άπε Τλιςὶϊξ, (ΑἹ. χαὶ ᾿Αχοδὼρ] καὶ Χοξωρ τς8. καὶ Ὀχοβωρ φᾷς. καὶ ᾿Αχιξὼρ ἌἍπη. τ. καὶ ᾿Αχαδαρ ΟΘεοῦρ. καὶ ᾿Αχοξὰρ ϑίαν. Οἴτορ. ᾿Αχο- 

τῶν λόγων]  γ1. τῇ 

δὼρ καὶ Σαπφᾶν] Σαφαν καὶ Αχοξωρ 82, 93. Οοηιρ!. Σαφαν και. 
Χοδωρ το8. καὶ Σαπφαν] καὶ Σαφαν 64,1 ς8. 
και Αζαριας το, 82, 93, τοβ. Οοπρ. 
τρὸς Ὄλδαν] προς Ολαδαγ 44. τρος Ολδαμ ες. τῦρος Οαδὰν 82. 
προς Οὖδαν 93. προς Ολδαδ τς8. πρὸς Ἐλϑὰν ΟὐΙΡΙ. πρὸς Ὄλδα 
Αττη. σ᾿ ἄγῃ). Ἐά4, πρὸς ᾿Ἐοδὰν 514ν. Οἶτογρ. τὴν προφῆτιν} κα 44, 
1οό. τρροφῆτιν] τροφητὴν (134. φοττ.) 24... μητέρα] γυναικὰ 
ΧΙ, το, 58, 64, 74, 82, 93, τοβ, 110, 120, 123, 134; 144, τε8, 26, 242, 244724ς. (Οτηρὶ]. ΑἸά. ΑἸεχ. (δῖ. Νῖς. Ασπὶ. σ. Ασην. Ἐά, δἷαν. 
τῆν γυναῖκα 447} τοῦδ. ΡΓΔΟΙΛΪΝ, τὴν 247. πχόγορ Τὰς, αἱ. γυϊς. 
Σελλὴμ] Σελλϑιμα το, 121) 1ς8, Σελημ ς2, 74. Σελλιμ 134, 244. 
Σελλὲμ ΑἸεχ. δείϊ Τλιοῖξ, σα. Σελωμαὰ Ατπι. τ. Σελὼμ Αἴπ|. 
Ἐά4, ᾿Ελὶμ Οεος. Σελὶμ δῖαν. υἱὰς Θεκεᾶν] υἱε Θεκεχυ ΠῚ. 
υι8 Θεχϑὲ ΧΙ], το, ςς, τό, 64, 71, 74, 82, 92,93, τοῦ, τοϑ, 110) 120, 
121, 1235) 1347) 144. τς8, 536, 242, 2343, 244, “κἀς, «46, 247. (ομρΡΪ. 
ΑΙ4. Οῖ. ΝΙῖς. δῖαν. υἷξ Θεκκεὲ ΑΙεχ. υἱᾷ[ Θεκβα Ατπ) τ. Απῃ, 
Ἑὰ. υἱῷ Πεκεὲ Θδοτρ. υἱξ Θεκεῶν---ἰ ματιοφύλακος αὶ οιχπι ἰηΐει- 
τηεά. 44. “41 7δρμείϊανησι τοῖς εἰβθοίίονε Τιιοὶῇ, ΟἿΑ]. υἱξ ᾿Αρὰ ἢ 
νιον ραας 11. νιου Αρδὰς τό, 446. υἱοῦ Αδρα 82, 93. υἱοῦ Αρϑα 
108. υἱε ραα 121. υἱβ Ααρα 247. υἱῷ ᾿Αροςὰ ϑῖαν. Οἴτορ. 
υἱ ᾿Αρὰς τ} υἱὰ ᾿Αρασῆς (Π6) 120. ΑἸά, τοῦ ἱμα]ιοφύλακος] του 
ἐματοφυλακος 216. καὶ αὕτῃ---Μασενᾷ 7 φμα λαῤῥιαδαι ἐκ 3οια- 
ἦεσε ἐπ "ξοκπάα {ρε, ΒΙΌ]. Βοβεπι. 1 ςιεπἢείη, εἰ ἹΜεϊδηϊήςῇ. 
ἀαῤΙαδαέ ἵπ εν αίονι ἐπ “ξοιπάα γυϊρ. 
αὕτη ἦν ϑϊαν. Οἴτορ. αὕτη] αὐτὴ Οομρὶ. ἐν Ἱερεσαλὴμ ἐν τῇ 
Μασενᾷ] ἐπ )ενε αίενα Τὰς, (αἱ. ἐν τῇ Μασενὰ] ἐκ Μαζαπα ὅγτ, 
Βαι-Ηεῦγ, ἐν τῷ μέρει τορώτῳ 581αν. Οἶτορ, ἢ Μασενὰ] Μασσενα 
64. Οοτηρ!. Μάασεννα 93, τοβΒ, 121, 244, 247. Μασεννεῖ ΑΙά. καὶ 
ἐλαλ. τρὸς αὐτήν} εἰ ἰροι βρη ἀα ξαπε "ξεμκάμηε ἤκες. Τὰς, ΟἿ]. 
πρὸς αὐτήν] -"- καῖα ταντα ΧΙ, ς5, 64, 71) 74) 92) τοῦ, 119, 120, 
121, 1347 1447) 138, 236, 245, 243,) 244, 247). ΑΙά, Οαι, Νῖς. 
Ἥ ταυτὰ 44. -Ἐ περὶ τότε Οἴδοτς. -Ἐ ἐν τάτῳ ϑίαν. 
ΧΥ. αὐτοῖς] α 1. πρὸς αὐτὲς 82, 93, τοϑ. Οοπιρὶ. ΑΙεκ. Κύ. 

ριος--- Κύριος ἴῃ οοπι. ἴδᾳ.7 αὶ δἰτογαγ. ΟὐΠῈ ἰηίογτηθ. 44,242. ἾἮἾσ- 
ϑαὴλ] τὰ Ισραηλ 24ς. πρὸς μὲ] α 71. ' ᾿ ; 

ΧΥῚ. Ὑάϑὲε λέγει Κύριος], γ1:. Ἰδὲ ἐγὼ] α ἐγὼ 24ς. διαβεῖ 
ἐγὼ ἴῃ οβιαγαξξ, ποτε Αἰθχ. Ἰδὲ ἐγὼ ἐπάγω] εεεε αὐὐἰδμεση ΤαιςΪΕ, 
(αἱ. ἐπάγω κακὰ] ΤΥ. το, 1τοϑ, Οοπηρ!. καὶ ἐπὶ τ. ἔνοικ. αὐ. 
τὸν] εἰ μρενγ ἱπλαῤίϊαμιες πὶ ἐμὴν Το, (Δ ]. τὲς ἐνοικδντας] τες 
κατοικδας το, 93, τοῦ. ΟὈΠΊΡΙ. τας οἰκεας 144. αὐτὸν] εν 
αὐτῶ 10.) 93, 1ο8. Οοπιρί. δῖαν. αὐτῷ Ογτ!!. ΑἸεχ. νοὶ. 11}. Ρ. 28ι. 
πάντας τὰς ὅτς. δὰ ἔπ. σοπι.] 44.  'σᾶντας τὲς λόγες] αἀπαντᾶς 
τες λογες ΧΙ, ς ς,64; 74γ τού, ττ9, 134) 1445) 1:58, 236, 242, 24ς, 246, 
οΑ β 

καὶ ᾿Ασαΐας 
και Εἴσαιας 158... 24ς. 

ψικξ 
δ ὦ ΄ λ] χῶϊ αὐτὴ κατῳχει] καὶ 

ἰς ᾿ τ- 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ. 

ΚΕΦ, ΧχΠ, 
λόγες τὸ βιξδλίου οὃς ἀνέγνω βασιλεὺς Ἰάδα, ̓Ανϑ᾽ ὧν ἐγκατέλιπόν με, καὶ ἐνυμίων ϑεοῖς ἑτέ- χν, 

βοιρ, ὅπως π-αροργίσωσί με ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτῶν, καὶ ἐχκαυϑήσεται ϑυμός μδ ἐν τῷ 

τόπῳ τέτῳ, καὶ οὐ σξεσϑήσεται. Καὶ πρὸς βασιλέα ᾿Ιόδα τὸν ἀποςείλαντα ὑμᾶς ἐπιδηξῆϑαι 18. 

τὸν Κύριον, τάδε ἐ ἐρεῖτε πρὸς αὐτὸν, Τάδε λέγει Κύριος ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ, Οἱ λύγοι οὃς ἤκουσας, 

᾿Ανϑ᾽ ὧν ὅτι ἡπαλύνϑη ἡ χαρδία σου χαὶ ἐνετράπης ἀπὸ ππγοσυτῦυ, ὡς ἤχεσας ὅσα ἐλάλησα ἐπὶ 19. 

τὸν τόπον τοῦτον χαὶ ἐπὶ τοὺς ἐνοιχδντας αὐτὸν, τοῦ εἶναι εἰς ἀφανισμὸν χαὶ εἰς χατάραν, χαὶ 

διέῤῥηξας τὰ ἱμάτιά σε χαὶ ἔχλαυσας ἐνώπιόν μου, χαί γε ἐγὼ ἤχεσα, λέγει Κύριος. Οὐχ 20. 

ὅτως" ἰδὲ προςίϑημί σε “πρὸς τὲς πατέρας σϑ, χαὶ συναχϑήση εἰς τὸν τάφον σδ ἐν εἰρήνη, χαὶ 

οὐχ ὀφϑήσεται ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς σου ἐν «σι τοῖς χαχοῖς οἷς ἐγώ εἶμι ἐπάγω ἐπὶ τὸν τόπον 

τοῦτον. 
ΚΕΦ. 
ΧΧΙΠ, 

ΚΑΙ ἐπέςρεψαν τῷ βασιλεῖ τὸ ῥῆμα" χαὶ ἀπέςειλεν ὁ βασιλεὺς, χαὶ συνήγαγε πρὸς ἑαυτὸν 1. 

““ἄντας τὲς πρεσξυτέρους ᾿Ιάδα χαὶ ᾿Ιερσαλῆμ. Καὶ ἀνέξη ὁ βασιλεὺς εἷς οἶκον Κυρίου, χαὶ 2. 
ρ ΕῚ Ζ΄ ρ Ν 3 9 “Ὁ Ν, ς ε ρ ᾿, ς 

πᾶς ἀνὴρ Ἰόδα χαὶ “πάντες οἱ χατοιχοῦντες ἐν ἹΙερεσαλὴμ μετ᾽ αὐτᾶ, χαὶ οἱ ἱερεῖς, χαὶ οἱ προ- 
ἴω, ᾿᾿ ΕῚ ρ δ » 7 3 ὃ) δ 9 ΄᾿Ὁ ΄ ᾿ ᾿, 

φῆται, χαὶ σὰς ὁ λαὸς ἀπὸ μιχρΒ χαὶ ἕως μεγάλου, χαὶ ἀνέγνω ἔν ὠσὶν αὐτῶν ππάντας τοὺς λύ-. 

ΧΧ. Οὐχ ὅτως] ἐχὶ ὅτως Οοπιρί. α Ογηῖ!. ΑἸεχ. . εἷς. διῶ τῶτο 
Απῃ. Εὰ. Οεογρ. τότε χάριν (υἵ 4}101) δ4αν, Οὐχ ὅτως---τ“ατέρας 
σου] ῥγορέεν ἀος ἐρο εοἰδίραπι ἐδ αρμα βαίγει ἐμὸς Τλιοϊδ, Οα]. ἰδὲ] ἐγω ς. 
ΧΙ, 44, ςς» 64) 715) 74» 929 τοῦ, 119, 120, 121, 134) 244) 24. 957 ὰ 
(εχ, ϑγν. ῬΑ. ΑΙά. Αἰτη. Ἑά. δῖαν. ιδς ἐγω 93, 163. (πρὶ. ΤΒοο- 

“Δοκεῖ. Ἰοο. εἶς. ἂς, εὐπὶ ἰδὲ ἴῃ οἰαγαῶς. στηΐποσε ΑἸοχ. λ 416, 236, 247. τι. “22 
Αγπι. σ. Θεοῦ. ἰδὲ προρίϑημί, σε] ἐγὼ ἴλπῖυτη 82. 

447. ΑΙά. ,εμμάϊανε ονιπία οεγδα Τιιοῖξ. (41. ῥσανγηΐῖ, κατὰ Ατπη. 1. 
Απῇ. ΕἘά. τοῦ βιδλίου] τῆς βίδλε Αἰεχ. λιδγὶ λαύας Ἰιὰςϊξ, Οἱ. 
οἷς ἀνέγνω] ὅ ἀνέγνω 93, 1το8. ΟΡ]. ὦ (0) ὠνέγνω λ4ς. βασι- 
λεὺς Ἰάδα] ρῥγαπιῖῖ. ὁ ΧΙ, ςς, 64, 74) 93, τού, 119, 134, 226, 246. 
Οοπηρί. ΑἸά. 

ΧΥΠ]. ᾿Ανϑ᾽ ὧν---ϑεοῖς ἑτέροις] 2γο φωΐδη: ἀργοὶ φμέγεπι πίον εἰ ἐπ 

ἐεπάεγηπέ ας αἰϊοπὶς Τλιοϊξ, ΤΟ]. ἐγκατέλιπον] ἐγκαΐελιπεν 24. 
ἐθυμίων) εϑυμιασαν 93, τοϑ. ΟΟπηρί. ὅπως “αροργ.] ινα τσαροργ. 
93. 1οΒ. Οὐπηρὶ. εἰ ἐκαεεγδαυογμπε Ταιοῖξ Ο8]. τταροργίσωσί με} 
τπαρωργίσωσί με (ἢς) τοό. ἐν τοῖς ἔργοις ἐν πᾶσι τοις ἐργοις το, 

93: 1ο8. (οάεχ ὅ5γΓ. Ῥατὶί. ΟΟπΊΡ]. ἐπ σωμέδς ορεγίδμε Ψυὶσ. τῶν 
χειρῶν αὐτῶν] των χείρων αὐξε 9,4. ἐκκαυϑήσεται] εγκαυϑήσεται 
'ξό. ἔκκαυϑ. ϑυμός μου] ἱπερηα οἱ γα πιεα Τιαςὶϊξ, (αἱ. δερομπάειαν 
ἑγά πιφὰ ὅγζ. Βα - εῦῦ.0. ϑυμός με] ργαυηίε. ὁ 11, ςό, 64, 93, τοϑ, 
121, 123, 144) 148, 236, 242) 24ξ, 247. (οηρὶ. ΑΙεχ. (δῖ. Νὶς. 

Οὐ], ΑΙεχ. 1. οἷ, ἐν τῷ τόπῳ τότῳ] ἐπὶ τὸν τόπον τῶτον ΟφοΓρ. 
ϑίαν. Μοίᾳβ.Ό τάτῳ] α 44. 

ΧΥΤ͵ΙῚ. Καὶ πρὸς] τωρος δὲ 93, τοϑ. Οοἴαρ!. τοορεύϑητε πρὸς 
δῖαν. Οἴἶτορ. βασιλέα] τον βασιλεα 93. 246, 247. ΟοτρΡ!. Ἰ6δα] 
Ἰόδαν ΑΙ4, τὸν ἀπορείλαντα] α τὸν ΑΙά, ὑμᾶς] 246. ἧπι- 
ζητῆσαι] ζητησαι ΧΙ, 71, 74) 82, τού, τ2ο, 134» 144, τς8, 236, 
242. δῖ. Νίς. Ογη!!. ΑἸεχ. 1. οἷτ, Αστη. τ. Αππῃ. Εά. εἐκφητησαι 64, 
123. ΑΙΔά, τὰ ἐχζητησαι 93) 108. Οοπρί. φητήσαται ([ς) 54ς. 
ἐπιζητ. τὸν Κύριον] κἱ φμαγεγειὶς α οπεῖμο Τριςοϊξ, Οαϊ, τάϑε ἐρεῖ- 

τε] ἕτως ἐρεῖτε 10) 93») 108. Οοπιρὶ. τάδε ἐρεῖτε πρὸς αὐτὸν] ἀκε 
αἰϊεειὶς Τὰς, (Αἱ. ᾳ πρὸς αὐτὸν Αττῃ. τ. Απη. Εά. Οἱ λόγοι--- 

ἡπαλύνθη ἴῃ οοπι. [64.] ανϑ᾽ ὧν ἡκεσας τῆς λογους μου καὶ ἐπαλυνθὴ 
19. Οοπιρὶ. ἢς, πἰἢ ἡπαλυνθϑη, 93, τοϑ. Ὑεοάοτεϊ, Ο. «4. ἴῃ 4 ον. 
Οἱ λόγοις οὗς ἤκεσας} νεγδα πιεα φια απμαδβὲ Ταιοῖξ, ΟΔ]. 
σας} -᾿ ὅτοι εἰσίν Αγ. 1. Αγ. Ἑά. 

ΧΙΧ, ᾿Ανϑ᾽ ὧν---αοπὸ τροσώπε] Εἰ γευεε μι: ἐς ὦ )αεῖε μισῶ Ταιοϊξ, 
ΟἹ. ὅτι ἡπαλύνϑθη] αὶ ὅτι Ογηῖ. Αἴεχ. . οἶς, καὶ ἐνετράπης] 
εἰ οοηζμψμς ἐς ὅτ. Βατ- Ἡεῦγ, ἐνετράπης ἀπὸ προσώπου) ἐ ἐνετράπης 
(ἴὰ ππᾶγρ. ὠπὸ τροσώπου) ὧν τὸ τορόσωπον Κυρίου ΠΠ. ἀπὸ τροσ- 
ὦπου] Κυριου ΧΙ], 44, ς2, τύ, 64, 71) 74) 82, 92, τού, 110, 134» 
144, τς, 236, 242, 243, 24ς, 246, 247. ΑἸεχ. Ογη!]}. ΑἸεχ. ἰος. εἷϊ. 

᾿Ἄχπι. σ᾿ στ. Εάα. Οθογᾷ. Ἔ μου 93: 108, 123. τ πνρὶ. (δι. Νῖς. 
ὙΒοοάοτεῖ. 1], οἰζ, πρὸ προσώπε Κυρία δῖαν. ὡς ἤκεσας] φεῖα 4:- 

αἰ ὲ Τιαςϊξ. (Δ. ὅσα ἐλάλησα οσα ἐλάλησας 242. 

(ον τϑτον] ἐπ ίοοο ἱῆο Τλιςὶξ. (1. καὶ ἐπὶ τὰς ἔνοικ, αὐτὸν] εἰ ἐπάα- 
ὀῥιαπίος ἱπὶ ἐἰΐο Ἰλιοὶξ. (81, ἐνοικᾶντας} κατοικαντας 64) 93. αὐὖ- 
τὸν] ἐν αυτω 10, 740. 93, τοϑ. (οαιρί. Τεόάοτεῖ. 1. οἶς, ϑίαν. ἐπ᾿ αυ- 
τον 342. αὐτῷ ΟΥΠ]]. ΑΙόχ. 1. οἶς. α Οδοτζ. τῇ εἶναι] τὰ γινε- 
σϑαι 19) 93» τοϑ. Οὐοπιρὶ. Ὑεοάοτεῖ. 1. οἷϊ, αὶ τῷ ΟὙηϊ!. ΑἸεχ. 1. εἰξ, 
τὰ εἶναι---κατάραν] βετὶ ἐπ “ κρότοι εἰ νιαϊ οἰ ίοπενα Τιυοὶξ, ΓΟ]. εἰς 
ἀφανισμὸν} λ εἰς 242. χαὶ εἷς κατάραν] αὶ 19, 93: ὙΠπεοάογεξ, ἰοο. 
εἷς, καὶ εἰς κατάρας Αγηι. τ. Ατῃ. Εὰά. καὶ διῤῥηξας] ὃ ὃς διεῤ- 
ῥήξας 8ιαν. Οἶτος. ἔκλαυσας ἔκλαυσες ((.) 9ς. καί γε] Βᾶ- 
δεῖ γε ἴῃ οἰαγαές. τηΐποτγε ΑἸοχ. λέγει Κύριος} φησι Κυριος 19, 93» 
τοϑ. Οοπιρὶ. Τποοάοτεῖ, ἰοσ. οἷϊ. ,. 44. αἰκίί Τοπείκπμς υἱγεμέμνε ς 
λλοϊξ, ( 4]. 

ἃἂΔ΄᾽ ν᾿ν 
ους ἨΧου»-» 

ἐπὶ τὸν τό- 

καὶ συναχϑή- 
εἰς τὸν τάφον σου} α σου 247. τά- 

ἐν εἰρήνῃ] ἐν ἱερασαλημ Οοάεχ ὅϑγτ. Ραγί. ΑἸεχ. 
Αζη). 1. Ασῃ. Ἐκ. καὶ οὐκ---ὀφϑαλμοῖς σου] εἰ ποι υἱάσδεπι οοκὶὶ 

“μὲ Τλιοὶϊξ, Οα]. καὶ οὐκ ὀφθήσεται) και εκ οψονται 19) 93. Οοπιρί. 
Ὑποοάοτεῖ. 1, οἶς, Αἰτη. τ. Ασαι. Εὰ. καὶ οὐκ ὄψη 8ιν. ἐν τοῖς 
ὀφθαλμοῖς σε] οἱ ἱ οφϑαλμοι σὰ 109, 93» 108. ΟομΡ]. Ὑμεοάσχει 1. εἶϊ. 
Απῇ. σ᾿. Αγ. Ἐὰ. τοῖς ὀφθαλμοῖς σου 5'ν. ἐν πᾶσι ἅζς, δὰ 
βη. οοπ).] ονπία "παΐα φμα εγο ἱπάμεαπε ἐπὶ ἰοσωπε ὑβωπγ εἰ λαβέ ἱμἀαδὶ- 
ἑαπίες ἱπ ἐϊϊο. Ἰλιοῖξ, σα. ἐν πᾶσι τοῖς κακοῖς] παύϊα τὰ κακα το, 
93» 1οβΒ. Οοπιρὶ. Τ᾽ βεοάοτεῖ. 1. οἷϊ. Ατπη. 1. Αγ. Ἐά. ϑῖν. οἷς 
γὼ] ἃ ἅ ἐγὼ το, 93» τοϑ. Οοπηρί. α ἐγὼ 44. οἷς ἐγώ εἰμι ἐπάγω] 
ἃ ἐπάγω Ὑπεοάοτεῖ, Ἰ. οἷς, ἃ ἐγὼ ἐπάξω Απη. 1. Απη. Εά. ἃ ἐγὼ 
ἔχω πάγειν ϑῖλν. Οἷἶτο,. εἶμι ἐπάγω] ἐπαγω 19, 44) ς2, ςς,) 71» 
82, 92, 93, 108» 236, 242. (οπιρὶ. Ο ες. Νῖς. Οεογρ. ἐπάγῳ] 

ἐπαγων 11, τῶι, 243») 244) 247. --- ἐπὶ τὸν τόπον] αὶ ἐπὶ τού. ἱπὶ 
τὸν οἶκον ΤὨςοάοτεῖ. ]. οἷξ. τϑτον] -Ἐ καὶ ἐπι τες κατοικεντας ἂυ- 

τον ΧΙ, 19) 52, ξό, 715) 74) 85, 95, 935) τού, 1ο8, 120, 123») 1345) 144) 
18, 216, 242, 243, 2445)24ϊ, 46, 247. (πρὶ. ΑΙ4. (αι. Νὶς. Ογ- 

Σ1}1. ΑἸεχ. Ὑμεοάοτοῖ, Ἰ. εἶ. καὶ ἐπὶ τοὺς κατοικντὰας ἐπ᾿ ἀντὸν 
44. 11} καὶ ἐπὶ τὰς κατοικᾶντας ἐν αὐτῷ ϑίἰαν. 

σῃ] εἰ εοἰδίγεγῖς Τλιςῖ!. (Α]. 
φΦ0ν»} τοπον 11]. 

1. Καὶ ἐπέςρεψαν͵ και ἀπεςρεψαν ξς, γι1. 
καὶ ἀνήγίειλαν δῖλν. Καὶ ἐπέςρ.---ῥημα] Εἰ γοβροκ αὶ! γερὲ ὑεγόμπι ΤΔι- 
οἶδ. (]. τῷ βασιλεῖ} οι βασιλεις ̓ Ῥήπιο : ἀεἶῖπάε σοττ. Π. τὸ ῥη- 
μα} τὸ 93. Οοτηρὶ. τὰ ὶ ῥήμαΐα ταῦτα Οἴοτξ. δῖαν, τὸ ῥῆμα" καὶ 
ἀπέρειλεν) τὸ ῥῆμα τῆς ἀποχρίσεως ὃ ἀπίςειλεν Οοάεχ ἀπι8 ϑεγρὶϊ. 

καὶ ἀπέςειλεν) ὃ ἀπέςειλεν Ατπη. 1. Αγ. Ἐά. ὁ βασιλεὺς} ργαπηῖτ, 

Ιωζιας 19. ῥγαεπιϊτῖ. Ιωσιας 93, 108. (πρὶ. γεν ας: Τλιοῖξ, Οἱ. 
καὶ συνήγαγε---βασιλεὺς ἴῃ σοπι, 1ε4.1.,. οὐπὶ ἰηϊεττηθά, 92. πρὸς 
ἑαυτὸν] τρος αὐτὸν 93, τοϑ, 24ς, 247. ΟΟπΙΡΙ. ΑἸά. τάντας τοὺς 
δο. δὰ ἤη. οοηλ.} ογημος ῥγοίθγίετος μά ἐπ )εγμίαίεσι Τλιοϊῇ, Οδὶ, 

καὶ Ἱερεσαλήμ.) εἰς Ιερεσαλημ 71) 244. κ Καὶ 247. 
ὁ βασιλεὺς] -Ε Ιωσιας 93: 1οϑ. λότωσ. εἰς οἶκον Κυρίε} 

πε Ῥιυπίνανι Ταῖς, (ΑἹ. καὶ τᾶς ἀνὴρ] εἰ οἵπμέ: υἱγὶ Τμιοῖ!. Οεϊ. 

καὶ ἐπεςρεψε 93, 246. 

καὶ τσάντες ἄνδρες ϑίδν. καὶ πάντες] καὶ τ αὔες 11. καὶ πάντες 

τ προφῆται] εἰ [  αρεγάοίει εἰ ἰουϊα Τυοῖς Δ]. οἱ κατοικᾶντες ἐν 
Ἱερασαλὴμ] κάτοικοι Ἱερασαλὴμ Αγηι. :. Απῃ. Ἐά. ἐν Ἱερασα- 

λὴμ] αν 64, γ4593» 121, 123, 436, 3.4.4; 546, 247. Οομηρῖ. σαι. ΝΊς. 
μετ ̓ αὐτῷ} 44: καὶ οἱ ἱερεῖς} και οἱ 44. καὶ οἱ τοροφῆται] α καὶ 
οἱ44. καὶ τᾶς ὁ λαὸς] κα 44. -Ἐ μετ᾽ αὐα 121. ΑΙεχ. Αττη. 1. 
Ἀπ. ΕἘά, -{ ὁ μετ᾽ αὐΐξ 247. (Οοάεχ ὅγτ. Ῥαγῖ, τὰ -}) ἀπὸ 
μικρατ-μεγάλου) μίκροι καὶ μεγαλοι μετ᾽ αὖὐΐε 44. "καὶ ἕως μεγά- 

λ8] α καὶ ΧΙ, 71) 74) 8) 92, τού, 123) 1347) 1445γ18,2236, 242,24. 
Οοάοχ ϑὅγγ. Ῥαγζ, Οοιηρί. (αι. ΝΙς. Ασηι. τ. Ασπῃ. Ἐά. Οδογζ. μαθες 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ. 
κεῷ. ΧΧΠΙ. 

3. γοὺυς τᾶ βιξλίε τῆς διαϑήκχης τῷ εὑρεθέντος ἐν οἴχῳ Κυρίου. Καὶ ἔςη ὁ βασιλεὺς πρὸς τὸν ςύ-- 
λον χαὶ διέθετο δα ἤχ Σου ᾿ Υ͂ »“" Ζ 9 7 ͵΄ ρ ΄ . 239 

3 ὨΧΉΝ ἐνωσΊιον Κυρίου, τὸ πορεύεσϑαι ΟΤΙσω Κυρίου, τῷ φυλάσσειν τὰς ε)- 

τολᾶς αὐτῇ, χαὶ τὰ μαρτύρια αὐτῇ, χαὶ τὰ δικαιώματα αὐτῷ ἐν πάσῃ χαρδίᾳ χαὶ ἐν πιάσῃ 
Ψυχῇ, τοῦ ἀναςῆσαι τὰς λόγους τῆς διαϑήκης ταύτης, τὰ γεγραμμένα ἐπὶ τὸ βιξλίον τᾶτο" χαὶ 

4. ἕξη πᾶς ὃ λαὸς ἐν τῇ διαϑήχῃ. Καὶ ἐνετείλατο ὃ βασιλεὺς τῷ Χελχίᾳ τῷ ἱερεῖ τῷ μεγάλῳ χαὶ 
τοῖς ἱερεῦσι τῆς δευτερώσεως χαὶ τοῖς φυλάσσασι τὸν ςαϑμὸν, τοῦ ἐξαγαγεῖν ἐκ τῇ γαβ Κυρίου 
πάντα τὰ σχεύη τὰ “πεποιημένα τῷ Βάαλ. χαὶ τῷ ἄλσει καὶ πάσῃ τῇ δυνάμει τῷ ἐρανδ' καὶ 
χατέχαυσεν αὐτὰ ἔξω ἹἹερεσαλὴμ ἐν σαδημὼϑ Κέδρων, χαὶ ἔξαλε τὸν χϑν αὐτῶν εἰς Βαιϑήλ. 

5: Καὶ χατέχαυσε τὲς χωμαρὶμ ἃς ἔδωχαν βασιλεῖς ᾿Ιόδα, χαὶ ἐνσυμίων ἐν τοῖς ὑψηλοῖς χαὶ ἐν ταῖς 
πόλεσιν ᾿Ιδδα χαὶ τοῖς ππεριχύχλῳ Ἱερουσαλὴμ, χαὶ τοὺς ϑυμιῶντας τῷ Βάαλ, καὶ τῷ ἡλίῳ, χαὶ 

6. τῇ σελήνη, χαὶ τοῖς μαξζερὼϑ,, χαὶ πάσῃ τῇ δυνάμει τῇ ὅρανγΒ, Καὶ ἐξήνεγχε τὸ ἄλσος ἐξ οἴχε 
Κυρίου ἔξωϑεν ἹἹερεσαλὴμ εἰς τὸν χειμάῤῥαν Κέδρων, καὶ χατέχαυσεν αὐτὸν ἐν τῷ χειμάῤῥῳ Κέ- 

ἢ 

, 
! 

καὶ ἱπ «ἰμιαγαέξ, ταΐπογε Αἰεχυ καὶ ἀνέγνω] καὶ ἀνεγνωσαν 446. 
εἰ ἰεσίε τος Τλιοῖξ, Οα], ἐν ὠσὶν] ενωπιον 11. 8ϊαν. Οἶτος. εν τοις. 
σιν 19, 93, 1ο8. ΟΟπιρΐ. ΑΙεχ. ἐναντίον ςό, 246.5. ἐν ὠσὶν αὐτῶν] 
ἐπ αμγίῤως ρορεἱ! Ταοὶξ, (Δ. αὐτῶν] αὐξ ΄ι90. πάντας τὲς] 
πάντες τους 244. κα πάντας ϑ8ϊΑν. Οἤιορ. τῆς διαϑήκης)} - Κυ- 
ρι5 19. 

ΠΙ. Καὶ ἔρη] καὶ ἀνεςτν ΧΙ, 44, 529. 74, τού, 120, 121. 143) 134, 
144,.236, 242, 247. ΑἸά, δῖ. Νίο. ὁ βασιλεὺς] ροπίες ροίξ ευλον 
93: Ὡρὸς τὸν ςύλον] ἐπι τὸν συλὸν 19, 64, 82, 93, τοΒ. Οοτρὶ. 
ἐπ τ. πη. Ἐά, ἐπὶ τὸν εὕλον αὐτὰ Θεοῖς. παρῶ τῷ ϑρόνῳ αὖ- 

δίαν. Οἶτορ. παρὰ τῷ εύλῳ δαν. Μοίᾳ. διέθετο διαϑήκην] 
αἰ ῥοίμ Τοβανιεηίωσι Τ,αςϊξ, (4]. διαϑήκην] -Ἐ τὴν ευρεϑεισαν 10. 
Ἢ τε πορευεσϑαι 71. τὴν διαϑηκὴν τὴν εὑρεϑεισαν ἐν οἰκῳ Κυριου 82, 
1ο8. ἔς, ἰῇ ευρηϑησᾶν,93. ἐνώπιον Κυρίου] α τοϑ. φαοί ἐπυεπ- 
ἔωπι οἰ ἱπ ἄοηιο 7)ονεὶπὶ, απΐς εοη ῥεδδενι Ἰομείμὶ ΤΑιολ, ΟἿ]. τὰ τος 

ρεύεσϑα!.] τε πορευϑηναι το, 82, 93» 1ο8. Οομαρί. α Πῖς 71. ὀπί- 
σω Κυρίου) οπισω αὐἷξ 44. κα 71. ενωπιον Κυριου82. τῇ φυλάσ- 
σειν} Ῥγδτηϊῖ. καὶ ΧΙ, ς ς) 64, 74) 82, 93) τούς 1οϑ, 119» 120. 123, 
1342) 144) 18, 236,242, 243» 244,)44-ς. (Ομρ]. ΑἸά. ΑἸεχ. (ας. ΝΊς. 
Ἀχη). 1. Ασγπλ, Εά. δῖαν. καὶ φυλάσσειν 44. καὶ τὸ φυλάσσειν 71. καὶ 

τε φυλαξασϑαι τῶι, 247. εἰ οὐψεγυαγεκί 1,ποὶϊῖ, Οα]. τὰς ἐντολὰς 
αὐτῷ] α αὐἷα 44,)γ1. καὶ τὰ μαρτύρια αὐτξ] κα αὐΐκ 44,21. α 82. 
εἰ ἐρββεαοπες Ταιοῖξ, Ο8]1. καὶ τὼ δικαιώμαϊα αὐτΒ} τὰ προςαγ- 
μαῖα αντε το. ἔς, ργαπιο καὶ, 82, 93. 108. (οπιρὶ. εἰ ῥγαερβία 
εἶκε Ἰναοῖ!, Οα]. δικαιώμ.. αὐτε͵ὴ:. αὐτῇ 246. ἕν πάσῃ τ᾿ --ψυχῇ] 
ἐν σαση ψυχῆ 247. ἐν πάσῃ καρδίᾳ] εν ολῃ καρδία αὐτῇ το. εν 
ὁλὴ τὴ καρδια 82. εν ολὴ καρδιὰ 93) τοϑ. (οηρ!. αὶ 121. ἐπ ἰοίο 
εογαῖς (μο Ἰλιςῖῖ, (α]. καὶ ἐν τιάσῃ ψυχῇ] καὶ εν ολὴ τὴ ψυχὴ αυ- 
τῷ το. ἔς, ἤπε αὐτα, 84, 93. ΟΟπιρὶ. ἔς, ἔπε τῇ, τοΒ. καὶ ψυχῃ 
44. κακαὶ 121. λὲν 246. τοῦ ἀναςῆσαι) τὰ ποιῆσαι 10, 82.) 93. 
τοϑ. Οοτηρὶ. μαιμεγεπὶ Τλιςϊξ, (ΑἹ, ῥγατοῖεῖ. καὶ Θθογρ. τὲς λό- 

| ὑπ (γους} οππία υεγόα Τλιοῖξ, 4]. τῆς διαϑήκχης ταύτης] α 82. α ταύτης 

Του  “. Άχτη, χα. Αππ. Ἐά. τὰ γεγραμμένα) τοὺς γεγραμμένους 19, 82, 
": ΝΠ ο3, 1ο8. Οὐπιρί. ῥγηηττ, καὶ 74. ἣ γεγραμμένη ἐξὶν Οεοτξ. 
4.15’ ἢς, πε ἐρὶν, δῖαν. Μοίᾳ. ἐγίεγραμμένης 514ν. Οἴτον. ἐπὶ τὸ 

βιδλίον] ἐν τῶ βιδλιω 19, 82, 93, 1οβ, 123) 436, 442, 546. Οοιρρὶ. 
(αι. Νίς. Θεογρ. δϊδν. ἐπὶ βιδλιω 44. τοῦτο] τετω το, 82. 93; 
1τοϑ, 123, 144, 236, 242, 246. Οομρὶ. (αι. Νῖς. Θεογρ. δίδν. καὶ 
ἔζη] καὶ ἀνεςὴ 144) 24). καὶ ἔςη ἅς. τἀ ἤη. οοπ).} δ΄ ἡγαηβοὶξ οντι- 

πἰς ρορμίας ἐπ ἐοβαππεπίμηι φμοα αὐ ῥοαὶ! τεα ἐπ ἐἰὄτο. Τλιοϊξ. (41. πᾶς 
ὁ λαὸς] τας 247. ἐν τῇ διαϑήκη] - Κυρίου δῖαν. Οἰἶτορ. 

ΙΝ. τῷ Χελκίᾳ] α τῶ 93, 1οβ, 119, 1ς8, 24ς. Οοιρὶ. ἱερεῦσι 
τῆς δευτερώσεως] εἰ (πεογάοιδες (οκπάαγὶίς Τλιοϊῇ, (αἱ, ἱερεῦσι τοῖς 

ϑευτέροις Απῃ. 1. Ατηι. Εἀ. ἔς, πο ἀπτίουϊο, ϑίλν. τῆς δευτερώ- 
σεως] τοῖς δευτερευέσιν 19, 82, 93, 108. Οοτηρί. καὶ τοῖς φυλάσ- 
σεσι] α καὶ (αι. Νίς. καὶ τ. φυλάσσ. τ. ςαϑμὸν] εἰ εἰὐβοάϊεπείδες 
ερλοά Ἰιυοϊξ, Οα. τὸν ςαϑμὸν] Βαδεῖ ἱπ ομιαγδέϊ. πυΐπογς Αἴεχ. 
τῷ ἐξαγαγεῖν] α τὸ 11,245. τῇ ἐξαγεῖν ΑΙά, μαδεῖ τοῦ ἴῃ οδαγδέϊ. 
τοΐποτε ΑἸεχ, τἱϑ εὐϊοοτοπ Τλιοὶδ. Οα]. ἐκ τῷ ναϑ] ἐκ τῇ οἰχου 93. 
τὼ πεποιήμενα] ἃ ἐποιησαν 19, 82, 93, 108. ΟΟΠΊΡ]. φαι γεείε Τλιοῖῇ, 

σα]. τῷ Βάαλ] τη Βααλ ΧΙ. «ἐἱ Βααὶ Ικιοὶξ, 4]. καὶ τῷ ἄλ- 
σε!] καὶ τῇ ἀσηρωθ 10) 82, 1ο8, καὶ τῇ ασερωϑ 93. α τῷ ΑΙά.. εἰ 
“τα Ἰμιοὶξ, Ο1. σπασῃ τῇ δυνάμει] τᾶση τὴ ςρατια (ῇς ροϊξεα 
19, 82) 93, 108. Οομρὶ.) 123. ονεπὶ πἰἰ μα Τλις. ΟΔ]. λα πάσῃ 

Αγ. 1. Αὔ. ἙἘά,. τὸς ἐρανδ] -ἰ- και ἐζηγαγον αὐτῷ 10, 82) 1το8. 

Ἔ καὶ ἐζηγον αὐα 93. τῶν ἐρανῶν (ῆσ 'πῆ) Ατπι. τ. Απη. Ἐά, 
κατέκαυσεν) καΐεκανσαν το, 82. ἔξω ᾿Ἱερεσαλὴμ!) ζόγα: ἐχίτα ὅδετε- 
“αῖρνι 1χοἰξ. (41. ἐν σαδημὼϑ)} εν τω ἐμπυρισμω τ, 82, 93» τοϑ. 
Οοπιρ. ἐν σαδημωϑ' Κέδρων] ἐπ εοπναῖίε Οεάγομ Τλιοὶξ, Οα], σα- 
δημὼϑ] σαμηδωϑ 44. δἀϊοτϊοῖε φ]ο; τπᾶτρ. χειμάρρῳ 6. σαδὶμὼπ' 
Οδοῖρ. σαδαμῶὼϑθϑ (τπιαγρ. εχεηρὶ. ϑοοῖ. ἐπ οοπυαίε) αν. Οἰἶγορ. τ΄ ἊΝ 
Κέδρων] τὰ χειμαρρε Κεδρον 19. τῇ χριμαρρε Κεδρων 82, 93, το8. χα οι Τ' 
Οοπρὶ. καὶ ἔδαλε] και ἐλαδεν 19, 82, 93. Οοτηρί. καὶ ἐκάλεσεν 
ξς. εἰ μι ας. καὶ ἔδαλε δζς. αἀ ἔῃ. σοπ).] εἰ ΛρΆΡΑ επενες 
ἐδίογεισα, σὲ ραν ἰπ τίσαπι, εἰ αὐὶὲὲ ἐπ Βειλεὶ, Τλιςὶξ, (α]. εἰς Βαιϑήλ] 
εἰς Βεϑὴλ 1219) 24. ᾿ 

Ὑ. Καὶ κατέκαυσε] καὶ κατέπαυσεν ΑἸεχ. τοὺς χωμαρὶμ} 
τὸς τερεις 10, 82) 93) 1ο8. (πρὶ. τας χωμαάριν 44. (τού. ἀεῆιρες 80 
8]. τη. τϑς καλλοχερες, ἢπε ἀυδῖο καλογερους.) τοὺς χωμαρειμι (ς6. 

ΤΩΔΓΡ. μερε!ς) 64) 121) 244)24ς. ΑΙΔ, ΑἸεχ. τας χωτὰς ἱερεες μαρειμν 
((ς) 1 ς8. τες ἱερεις χωώραριμ 246. τὰς χωραρεὶμ, Ογτεῖ!!. ΑἸεχ. νοὶ. 1, 
Ρ. 492. {αεογάοίες Τλιοῖξ, Οα]. τὰς χρωμαρὶμ Απη. τ. {αεογάοιος 
ἑαϊοίογτενα τηᾶτρ,. δῖαν. Μοίᾳβ. οὖς ἔδωκαν} ἐς ἔδωκεν 1Π1, ται, 24, 
247. Ατη. Εά. ἐς κα]εξησαν 19, 82, 93. 1ο8. (οπηρῖ. φιος εοηβέμμ- 
ἐγ Ἰλιοὶξ, Τα]. οὖς ὠκοδόμησαν 81Αν. Οἶτορ. βασιλεῖς Ἰϑδα] 

βασιλεῖ [δα 11, 44,92. βασιλεὺς Ιεδα 111, 121,24, 247. Αττῃ. ΕΑ. 
Ργϑετηϊτῖ. οἱ 10, 82, 93. 108, 1ς8. Οοπηρί. καὶ ἐθυμίων] τε ϑυμιᾷᾶν 
19, 82, 937) 108: Οὐρὶ. κι ἐποεπάεγεπε 1 ϑιοὶϊξ, (αὶ. ἐν τοῖς---Ἱερε- 
σαλὴμ,} ἐπ ἐχοεϊβε εἰοίαίμπ γιά, εἰ εἶγεα ϑεγωμαίενι : Τωὶςϊῇ, ΟἿ]. 

ἐν ταῖς πόλεσιν] ἣν 'τσ͵άσαις ταῖς τοόλεσιν Ατπι. τ. Αγ. 4. καὶ 
τοῖς περικύκλῳ] καὶ κυχλωθὲν 19. καὶ ἐν τοῖς τοερικυχλῳ 44) ς ς,) 64, 
γ4. τοῦ, 110») 123»), 134. 168, 236, 244. ΑἸά. Αἰεκ. (δι. ΝΊο. Ογη!. 
ΑΙεχ. 1. οἷ. καὶ κυκλοϑὲν 82, 93, 108. (πρὶ. καὶ ἐν ταῖς τερι- 

κυκλω 24ς. καὶ τοερικύκλῳ Ατγπι. τ. Απη, Ἐἠ. 8[αν. Οἶτος. καὶ ἐν 
ποιερικύκλοις δῖαν. Μοίᾳ. καὶ τοὺς ϑυμιῶντας] καὶ ἐεϑυμίων το, 82, 
93) 1το8. Ὑεοάοτεῖ. Ω.. ς4. ἰπ 4 Ἀερ. τοῦ ϑυμιᾶν ΟΟΠΡΙ. ἐπεοπο- 
δαπι Τλιςὶξ, (α]. τῷ Βάαλ] τῇ Βααλ 44) 74» 92,) τού, 110. 120, 
134, 144, 242. Αἴεχ. λα Αἰά, τῷ Βααλ ἄτο. δὰ ἢπ. σοῃη.} Βααϊὶ, 
εἰ (ἰδ, εἰ ἰωπα, εἰ ορεπὶ πεϊδδείω εαἰὶ, Το, ΤΑ]. καὶ τῷ ἡλίῳ] καὶ 

τὴ ἡλιω 2424. ργοτηῖτ, καὶ τῷ ἄλσει Ογτῖ!, ΑἸεχ. 1. οἷς. καὶ τοῖς 
μοζερὼϑ] εἰ, βεϊδε Αττη. τ. Αἰπη. ἘΔ. καὶ τοῖς πλανήταις Οεοτρ. ϑίαν. 
Μοίᾳ. μαζερὼθ) μαχερωθ ΧΙ. μαισαρων το. αζροις φἱοῆ) 
Ὠιᾷγρ. ς6. ἤιρτὰ μαξ. εἴ δὖ αἱ. πι. τα δοδεκα ξουδηα (9) τε ερανε 
τοό. μεσαρωθ' το. μαζελῶϑθ βεῖία (ὐοάεχ ὅ5γτγ. Ῥαγῖ, πιδγρ. μα- 
ζαλὼϑ Οομρρὶ. πάσῃ τῇ δυνάμει} τάση τῇ τρατίᾳ Βεοάοτεῖ. 

], οἷϊ, 
ΨΙ. Καὶ ἐξήνεγκε--- Κυρίου) Ἐπ εχικίεγμη ἐδ ἄονιο Τοηιϊηὶ ΤΑὶςῖξ, 

Οαἱ. τὸ ἄλσος] -᾿ τῆς ἀσηρὲν ([0) 82. - τὴ ἀσηρωθ 93. -Ὁ τῆς 
ασηρων τοϑ. -᾿ τῇ ἀσιρωϑ τς8. ἐξ οἴκου Κυρίου] α Κυριου 242. 
ἔξωθεν Ἱερεσαλὴμ!} εζω τῆς Ἱερουσαλημ, 82, 93, 1οΒ, 123. Οὐοπιρὶ. 
εἰς τὸν χειμάῤῥεν] ἐπ ερπυαϊϊε Τλιοϊξ. (41, Κέδρων 19] ργαεπηδεῖ, τῶν 
44, 244ς. Ογτῖ!!. ΑἸεχ. 1, οἷ, ὀ καὶ κατέκαυσεν--- Κέδρων 2.7, ουπὶ 
ἰηϊοσπηεά, ς ς) 24ς. Βαρεῖ ἱπ οἰιαταξς. πύύπογε ΑἸεχ. καὶ κατέκαυσεν 
-ἰὶς χἕν) εἰ ἐχίσπμαοῖ! εἰπεγενε ΤλιοῖΈ, (ΙΔ]. κατέκαυσεν αὐτὸν] 

κατέκαυσεν αντὰ 64» 93» 1ο8, 119, 123. (ΟΡ. κατεχαυσεν αὐτο 
74, 243. Οοάεχ ὅ5γύ. Ραγ. Ογη!!. ΑἸεχ. 1. εἶτ, καΐεκαυσαν αὐτα 82. 
κατέκαυσεν αὐτὸν---ἐλέπἼυνεν] κατέκαυσεν καὶ ελεπΊυνεν 44. ἐν τῷ 
χειμᾶῤ. Κέδρων) ἔχει 71. καὶ ἐλέπ]υνεν} -- αὖον 44. -Ἐ αὐτο (ο- 

ἀεχ 5γζ. Ρασί, εἰς χἕν] ὡς χἕν 10, 108. ὡς χνεν 82,93. καὶ 

ἔῤῥιυψε! καὶ ἐρριψαν το8. καὶ ἔῤῥιψε τὸν χῶν αὐτῇ] εἰ ϑτοϊσεῖ! Ἰμαοὶᾷ, 
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δρων, καὶ ἐλέπ]ννεν εἰς χϑν' χαὶ ἔῤῥιψε τὸν χβν αὐτῇ εἰς τὸν τάφον τῶν υἱῶν τοῦ λαδ, Καὶ 7. 

χαϑεῖλε τὸν οἷχον τῶν χαιδησὶμ τῶν ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου, οὗ αἱ γυγαῖκες ὕφαινον ἐκεῖ χετ]ὴμ τῷ 

ἄλσει. Καὶ ἐνήγαγεν «πάντας τᾶς ἱερεῖς ἐχ πόλεων ᾿Ιόδα, χαὶ ΕἸΑΥ τὰ ὑψηλὰ οὗ ἐθυμίασαν 8. 

ἔχεῖ οἱ ἱερεῖς ἀπὸ Γαιξὰλ χαὶ ἕως Βηρσαξεξ' χαὶ χαϑεῖλε τὸν οἶχον Τῶν πυλῶν τὸν παρὰ τὴν 

ϑύραν τῆς πύλης Ἰησδ ἄρχοντος τῆς πόλεως; τῶν ἐξ ἀριςερὼν ἀνδρὸς ἐν τῇ πύλη τῆς ππόλεως, 

Πλὴν οὐκ ἀνέξησαν οἱ ἱερεῖς τῶν ὑψηλῶν πρὸς τὸ ϑυσιαςήριον Κυρίου ἐν Ἱερουσαλὴμ, ὅτι εἰ βὴ 9. 

ἔφαγον ἄξυμα ἐ ἐν μέσῳ τῶν ἀδελφὼν αὐτῶν. Καὶ ἐμίανε τὸν Ταφὲν τὸν ἐν φάραγῇ, υἱξ Ἐγ- το, 

γὸμ, τοῦ διαγαγεῖν ἄνομα τὸν υἱὸν αὐτῷ χαὶ ἄνδρα. τὴν ϑυγατέρα. αὖτ τῷ Μολὸχ ἐν πυρί, 

Καὶ χατέχαυσε τοὺς ἵχπους οὺς ἔδωκαν βασιλεῖς ᾿Ιόδα τῷ ἡλίῳ ἐν τῇ εἰσόδῳ οἴχου Κυρίου εἰς τὸ τι. 

γαζοφυλάκιον Νάϑαν βασιλέως τῇ εὐνόχε ἐν φαρουρίμ- χαὶ τὸ ἅρμα τῇ ἡλίε χατέχαυσεν συρὶ, 

(α]. τὸν χἂν αὐτὰ} α αὐΐε γι, 93. τοϑ. Οὐοάεχ 5γτγ. Ῥαγὶζ, (ουηρὶ. θησαν) ὡς ἀνεξησαν 44: τῶν ὑψηλῶν) εἰς τὰ ὑψηλὰ ϑ8ῖαν, Οἴἶτορ. 
τὸν χνᾶν ὍΣ. τὸν χὰν ἀύΐων 24. δἷαν. εἰς τὸν τάφον] εἰς τῆς τα- ᾿ πρὸς τὸ ϑυσιαςήριον] εἰ εἰς τὸ υσιαφήριον, Ἀπῆ. 1. Αγῃ. Εά. Κυρί5} 

φους 10, 82, 93» 1ο8. Οοιμρὶ. δίαν. τὸ λαξ) αὐτὸ 93. Θεξ 5ΕΥ: Οἴἶτορ. ἐν Ἱερεσαλὴμ,.} ὃ ἐν Ἱερεσαλὴμ Ἄττιν. τ, Ασῃ. 

ΨΙΙ. Καὶ καϑεῖλε] καὶ καϑεῖαε (ῆς) 124Φ. Καὶ καϑεῖλε--Κυ Ἑά. ὅτι εἰ μὴ] (τι 19, 85; 93, 108. Οοπηρὶ. Ὑπεοάογει. ], τὺ “, 
βίον] ἢ Κὲ εχιναχὶε δίας ἐἰϊογαε, φμί ἐγαπὶ ἐκ ον 7δονεπὲ ἴμαοῖς, ΟΑ].. ᾿Άπῃ. :. Απη. Εά. ἀλλὰ πλὴν Οεοῃ. ἀλλὰ μόνον ϑίαν. ὁ δὲ 

τὸν οἶκον τῶν καϑησὶμ.} «αἰομίαε εβηενείπαίογασι Ψυὶσ. τῶν καϑὴη- μὴ ἔφαγον] μὴ φαγειν τς8. ἔφαγον] φαγειν ΧΙ, ςς, ὅ4, γι, πον 

σὴμ] τῶν καδησιν 1Π. κα τῶν 44. τῶν καϑησειμ ξςν 64» 121, 244, 444. ΑἸά. φαγην 34ς. φώγειν αὐτὲς ϑῖαν. Οἰἴτος. ἄζυμα] : 
44ς. Ὑμπεοῖ. Ὁ. ςξ. ἰπ 4 Ἀδβῷ. τῶν καϑησεὶμ 71. τοῦ καϑησιν 82. λα Οδογξ. ΟΥΒᾺ ττοΣ Ὲ “4 1. ,γ4 ΖΚ: 
τῶν καδησεῖν 93, 108. (πρὶ. τῶν καδισημων τοό. τὸν καϑισιμ Χ. Καὶ ἐμίανε] και. μανεῖε (ἰπ προσ. ΓΝ εὐ τὰ χες γφς 

945. 2αάὶ ἠῤίπι ϑγτγ. Βαγ- ἰοῦ. τῶν Ἰσορνῶν Οφογρ. (δίαν. Μοίᾳ. πιδὴρ.) 11. καὶ μιανεῖ τις 121), 247. Βαρεῖ {Ὁ κςξ Οὐοάεχ ὅγγ. Ῥαγίζ, ὅν ῥοέε-. τ -: 
τῶν ἐν τῷ οἴκῳ} τὸν ἐν τῷ οικῳ 64, 71) 844. τὸν ἐν οικῳ 82, τοῦθ. φνίπανὶ! Τλιοῖξ. Ὁ. τὸν Ταφὲϑ] τον Θοφϑα 111. Οὐάεχ ὅγτ. Ῥαΐ, 
Οὐομρὶ. κ τῶ οβ: Ὑδεοά. 1. εἶς. ὃς ἦν ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίᾳ 8ῖαν. Οἶτορ. τον Ταδεϑ 64. τὸν Θοφεν 71,)24ς. τὸ Θαφφεϑ' 85, 93, τό8, τὸν 
ἢς, οπὐο ἦν, Αγπι. 1. Απη. Ἐά. οὗ] ἐν ὦ 10, 82,93, τοΒ. Οοπηρὶ., ἘΤάφετ τῷ. τὸν Θεφοϑ' 121, 247. τὸν Ταφον 134. τὸν Τοφεϑ το. (ρ’- 

οὗ αἱ γυναῖκες δες. δὰ ἥη. Ὀσπι.] φιογε πεμδίοτος οὐβεία απίων ἰδὲ αὐ βο-. κ τὸν 436, 445. (Δι. Νίο. Τοφὶϑ Οὐομηρὶ. τὸν Θεφὲϑ' ΑΙεχ. τὸ Τὰ- “Ὁ ᾿ 
Ἶα:. Ταιοϊξ, (α]. ἐκεῖ} α 1ε8. Αγ). 1. Ασῃ. Εά. σδοῖρ. ϑίαν. φὸὲ οοάοτεί. Ω. ςό. 'ῃ 4 κε΄. τὸν Θοπὸϑ' Απῃ. 1. Αγ. Εά. τὸν 
χεϊμ] χετιειν 447 τοό. χεήειν ἐς, κό, 1.8. χετγιειμ 64,243. Ταπὲπ Οεογρ. Ζ7υρόει νυὶς. τὸν Τ᾽ αφὶϑ-- Ἐννὸμ] Ῥάρρν, φκοιῖ εγαν 
χεήωην "4, 120, 134) 144) 236, 442. (εἴ. Νίς. χετγιειν 92. ςολᾶς ἐπ ερεναν Ἰυυοϊξ. (α]. τὸν ἔν φάραγ,} ατον 11. τὸ ἕν φαραγῖϊ 

93ν 108. Οοπιρὶ. Τμεσάοτεῖ. 1. οἷϊ, ΑγπΊ. 1. Αγωϊ ἘΔ. (σεοσρ. ϑίαν. 93. 108. Οομρὶ. Τ βεοάοτεί. 1. εἶϊ, υἱϑ Ἐννὸμ} υἱὸν Ἐννομιον 5.42. 
βεϑϑιειμ 121. χρήιειμ 244).24. ΑΙεχ, μεϑϑιειμ 247. τῷ ἄλ- τῶν υἱῶν ᾿Ενὼμ Αταν, 1. Αστα. Ἐά, Θεός. δίδν. Ἐννὸμ] Ἐννόμωρο 
σει] και ὡλόση γι. τοῖς ἄλσεσι Αταν. τ. Ατῃ. ἘΔ, τῷ εἰδώλῳ βίαν, 111. Ἑνομ 64. Εννομον 236. Ἐννδμ 247. τὰ διαγαγεῖν] τα δια. 
. ΨΠἼΠ]Ι. Καὶ ἀνήγαγεν] καὶ ἐξζηγαγε το, 85, 93, τοϑ. ΟΟμΡ. καὶ. ψειν ΧΙ, 64) 71, 123», 134) 1445) 2306, 442, 244) 24ϊ, 247. Αἰά4. ΑἸοχ, 

φυήνεγχε 44) 717 74) 92» τού, 190, 12,3» 134) 1λὴ5. 536, 245,24. ΑΙά. (δῖ. Νίς. τοῦ μὴ διαγειν 19. (τού. οὐπὶ μὴ ἴῃ πιᾶγσ. ΔῸ αἱ, π.) τοϑ; 

(Αι. Νίς. δὲ ἐπιγοίεαδί Ἰυὰςϊξ, (1, ἐκ πόλεων] ἐκ ττολεὼς 111, ςς, τς8. Οοιηρὶ. Τπεοάοτει. ]. οἷς. τοὺ μη διαγαγεῖν 93. 81λν. πὲ ποι 
7. τοϑ, 843, 344. 247. ἐκ τῶν πολέων 123. τῶν πολεών 24... καὶ ἐγαηβγε ἤαεεγεὶ ϑγτ. Βαι- Ἐεῦσ. τοῦ διαγαγεῖν ἄνδρα] φκορίαπε ρετ. 

ἐμίανε τὰ ὑψηλὰ! εἰ ροϊϊμενεσι! ἐχοοίία ϑγυ. Βατ. Ἡεῦτ. εἰ τοἰηφμίκαν!ε δκχεγαὶ φαίίμε Ἰλιοὶξ, (αἱ. ἄνδρα τι- ἄνδρα 251 αὶ οὐπὶ ἰηϊεττηο, 
απᾶῆα 1οἰτ. Τα]. ἐμίανε] ἐμίαναν 111, 246. εν τὰ ὑψηλὰ] ρα: (βαθεῖ ἴῃ πιᾶγρ) 245. καὶ ἄνδρα] , ανδρα 82, 92, ιοϑ, 123. 
ταῖς, ταύΐα 19, 82, 93,» τι98. ἔἅ ἐθυμίασαν] ὅ ἐϑυμίων 19, 89), 93,) ὈΟοπρ. καὶ ἄνδρα τὴν ϑυγατέρα αὐτῷ}, ὙἨδοάοτει. 1. εἶτ, ἢ τὴν 
τοϑ. ΟὐπιρΙ. οὖς εϑυμιασαν 120. ΑἸά. ἃ εϑυμιασαν 236,24. ὅὥ ϑυγατέρα Ατη.. Ἑά. τῷ Μολὸχ) τὴ Μολοχ 247. τῷ Μολὸν 
ἔϑυμ. ἐκεῖ κόὲ ἑποεπάεδαπε 1,αςξ. (41. ἐκεῖ] α Αγην. τ. πῇ. Ἐἄά. ἐν τῦυρί ] ἐν τσυρι τῷ Μολοχ ΧΙ, τού, 119, 134) 144) 236, 242. (243. 

Οεοτρ. ϑίαν. οἱ ἱερεῖς} α οἱ 242, 246.Ο.ι. ἀπὸ Γαιδὼλ] απο Δαν πιᾶγρ. Μελχολ.) (δι. Νῖς.. ἔς, πιῇ τῷ Μολώχ, Οοπηρὶ. εν τυρὶ τῷ 
ΧΙ, 44, ςἃ, ξεν 64, 715) 74) 092) Ἰού, 1109 120, 1215) 134) 1445) 13, Μελχὼμ 19. Ατπι. ΕΠ. εν πυρι τὸ (Ης) Μολοχ 44, 245. ἐν πύρι τω 

ΩΆ36, 242, 243. 244)24:, 247. ΑἸά. Οαἴ, Νῖς. Θεοῖς. δῖαν. Οἴστοσ. Μελχομ 85, 93) το8. εν τυρὶ τῶ Μωλοχ τῖ8. ἐν ν τυρὶ τῷ Μελχώλ 

απὸ Γαῦδαα 82, 93, 1οϑ, 123. Οομρί. ΑΙεχ. Αστη. 1. Ασπν, Εά. δ᾽Ιαν. ὙΓπμοοάοτεῖ. 1. ἐἰϊ. ἐπ ἑρπέπσι ἹΜοίοκὰ ΤΟ Ε (α]. τῷ εἰδώλῳ καϊακαῦ- 

Μοίᾳ. ἐε Οαόαα 1.υοἱξ. Τὶ. καὶ ἕως] α καὶ Αἴτῃ. 1. Ἄττῃ, Βά. σαι ἔν τυρί Θεοῖς. ἦν τυρὶ καϊακαῦσαι τῷ Μολόχ 8ίαν. Οἴτορ. 
Θεοῖς. δίαν. καὶ ἕως Βηρσαδεέ] κίγμε Βεγ (αὖτε 1κιοἱξ, Οἱ. Ψυϊς. ἐν πυρί] "244. διὰ τυρός ϑῖαν. Μοίᾳ. 
καὶ καϑεῖλε] και καϑείκεν 2Ζ4ς. εἰ εἰρῆνγεκὶ Το, Ο 4],  ς. καὶ ΧΙ. Καὶ καΐδιανσε] “ῤῥβυϊέ φποφμς Τ,ιχοὶξ, ΓΑ]. χατέκχανσε) 

χαϑόλε ὅς. δὰ Άη. οοπ).} εἰ ἐδεοὶε ἐχοοί α φια ἐκισιχεγσι α φκα πε, κολεκαυσαν 111.. κατέκλεισεν 24ς. κατέπαυδεν ΑΙεχ. τὲς ἵππε} 1 
ἐπ ρσγία ρον 70(Σ ἐμεῖς ενδὶ, ἐα φμα εῇ “σα βαλγανε ἀοναὶμπὶ ἰπργδς. στοὺς οκοῦς καὶ ἱπποὺυς 44. οὗς ἔδωκαν] ες ἐδωκεν 111, 226, 444. 
“ϊομεὶ ροτίαπι σηϊσιαϊντα. Οοεκ ὅγγ. Ῥασ. τηᾶγρ. τὸν οἶκον) ϑυ. Οαῖ, Νίο. Ασπν. τ. Αππ, Βή. οὖς ἀνεϑηκαν 10, 84, 93, τοϑ. Οοιρρὶ. 

᾿ σιως ἤριον τοδῖς. Αγ. Εὰ. τὸν οἶκον τῶν πυλῶν] ἐχεεῖίος ἐλίογαπε βασιλεῖς 1ὅ8α] βασιλεὺς Ιαδὰ 111,36, 244. (Δι. Νῖς. Ἀπ. 1, Αγπι. 

Ιλιοὶξ. Οδἱ. ἀγα: ρογίασωσε ψυἶσ. τῶν πυλῶν] τῶν υψήλων 19, 9), ἙΕὰ. βασιλεῖ Ἰοδα 44,956. τῷ ἡλίῳ] ἐν τῷ ἡλιὼ 44. οἶκε Κυρίς] 
1ο8. Οοπιρὶ. τὸν ὑψηλον 82. τῶν φυλων 144. τὸν παρὼ] τῶν ργαπιϊῖ. τοῦ ΧΙ, 44. 745 1205 134) 1445) 244. ΑἸά. τῷ οἴκῳ Κυρίου 
παρὰ ΑΙεκ. παρῶ τὴν ϑύραν] τσαρα τη ϑυρο 82,93, το8. Οοπηρί. ζεῖ. Νίς.Ὺ εἰς τὸ γαζοφυλάκιον] προς τὸ γαζοφυλακιον τῷ, 82. 93, 
τῆς πύλης] 347. [1768] Ὥσηε ΧΙ, ςς, ςό, (244. εχ οοττ. 80 ἃ. τοϑ. Οοιηρί. ἡμχία ἐχεάγαπι Ἰλιοὶξ, (1, γαζοφυλ. Νάϑα»] γα- 
1.) 246. Ιωσηε το, 82) 93, 108. Οομηρί. α 236, 242. γέμα ζοφυλιάκιονάϑαν (Η.) 2442. Ναϑαν βασιλ. τῇ εὐνέχε] Ναιλαπ- 
(ππαγρ. ᾿μίἀα) Οοάεχ ὅγε. Ρασ, Ἃ ον ὅδ γγ. Βατ-Ηεῦγ, Ἰεσωὼ Ατη. «πεϊρεὰ φμπμολδὶ Ἰαιςῖξ, σα], βασιλέως τοῦ εὐνώχου] α βασιλεως ΧΙ, 
ἙἘὰ. 7 ῖα Οεοξ. ϑιαν. Οἴἶος. ἄρχοντος τῆς πόλεως], 236, 44, 71, 74» τοῦ, 120, 134) 1445 943, 244. εὐνχσυ τῇ βασιλέως τὸ, 1, 
242. τῆς πόλεως 19] τῆς τυλης 11, Π], ΧΙ, 44, ς2, ςό, 64, 71, 935 τοῦ. Οὐπιρί. εὐνᾶχον (Ης) τον βασιλεὼως 82. τοῦ εὐναχε τα βα- 
724γ τοῦ, 119. 1ᾶ0, 121) (123. μοῖῖελ υἱ ἴῃ ἘΔ) 1347) 144) τ68, (44. σιλεως 158. τῶ εὐνεχὼ 245. ὙΒ εὐνόχε βασιλεως Ὀοάεχ ϑγγ. Ῥασ, 

δχ οοτγ. 80 αἱ. ῃ3.)} 245) 246, χ4.ῆ. ΑἸά. (αἱ. Νὶς. πῃ, Ἑά. τῶν ἐν φαρερίμ)} ἐν φαρδρειν ΧΙ, ςς, 236, 242. (Δι. Νίσ. τοὺ ἐν φαρπρειμν 
ἐξ ἀριςερῶν}] τὸν ὀντὰ εἶ ἀριςερων 82, 93; 108. ΟοΙηρί. κα τῶν :ῶ1- 109 82, 93. 1ς8. ΟὈϊΏΡΙ. εν φαραριν 44) 747) 120, 134) 144. ἐν Φᾶ- 

τον εξ ἀριξεέρων 242. τὴν εξ ἀριξερων “45. ὠνδρὸς] -ἢ εἰσπορευομένε ρμριμι ὅ4. εν φάραριριν τού. ος ἐν φαρδθιμο 121, 247. εν φαρωρειμ, 
19, ςς» τό, 85, 935 1οϑ, 243) 244) 246. (οπιρί. ανδρων 242. ὥνυ- 643) 545. ΑΙά. Σ ἐν φαραρείμ, Αἴεκ. φαὶ ἐγαὶ ἱπ Ῥξαγωγίπι Τὰς, 
δρὸς δες. 84 ἔπ. (οπ|.} ἱπργεάτοπεὶ ρουτας ββεείοίας δῖαν. Οἶτορ. ἑλσγε αἱ]. ὃ ἰν πσαρερίμ Αττα. τ. Απ, Ἑά. ἐν Ῥαπενί Οξοῦρ. ἐν Ῥα- 
ἀἰἰοπεὶ ροτίας εἰυϊεαεὶς ϑαν. Μοίη. Ἐν τῇ τύλῃ] τὴν τσυλὴν 19, ϑὰα, φαΐμ 8ιαν. Οἴἶτορ. καὶ τὸ ἅρμα] καὶ τὰ ἁρμαΐα Ατὐτη. τ. ΑΥ̓ΤΊ: 
93, 1ο8. Οοπιρί. πυλὴν ςς. ργρβυμῖ, τυλὴν ἐχχεχεντημένων 324. Βα. καὶ τὸ ὥρμα τοῦ ἡλίον] ενγτς απίσηι (6: Ταιοὶξ, 4]. πυρί] 
Ῥγαυλς, πυλὴν ἐκχεχεντήμενου 244. τῆς πόλεως 2] -ἰ- τυλὴν εκ- ἐν συρι εν τῷ θικὼ ὧν ὃν ὡκοδομησαν βασιλεῖς Ισραηλ ὑψηλὸν τω Βαωλ 

χεχεντημενων 19, 93, 108. εἐχκχεχεντήμενων ς ς. αι Θαση τὴ ξρατια τοῦ δρᾶνε τῷ, ιοβ, ἔς, ἥπε ὧν, 82. ἐν σύυρι ἕν 
ΙΧ. Πλὴν οὐκ ἀνέδησαν] ἀλλ᾽ οὐκ ἀνέδησαν 5ϊαν. Οἶτος. οἰνέ. τῶ δικω ὧν ὀκσδόμησαν (Άς) βασιλεῖς ἐδὼ υψηλον τῷ Βαὰλ καὶ 

δου, ἐλ ὐμρ, τὐὔρξανα, Ξε μνᾶ δον, τρόλυρας, ἀμίς, τς 



κεῷ. ΧΧΠΠ. 
: μν .Ὶ 4“ 5 φ᾿ ΄ τ δῷ : 12.: Καὶ τὰ ϑυσιαςήρια τὰ ἐπὶ τοῦ δώματος τοῦ. ὑπερῴξ Αχαζ, 

’ ἃ; - 9 ΄ ἕ ως ρ ; τ 3 φὼ 3, συσιαςήρια “ἃ ἐποίησε Μανασσῆς ἐν ταῖς δυσὶν. αὐλαῖς οἴκχ 
13. 

Τ4. 

15. 

16.. 

17. 

" 

’, 

μῦς 

λον 

᾿ ̓ ὅν ᾿ 
ὅσο ΩΝ ; ' 
; 

᾿ἀντῷ δῖαν. Οἰἶτορ. 
"λὸχ] τῳ Μολχολ 11, 64, 74ν 929 τού, 120, 123» 134) 144) 242, 243, 
.244. ΑἸΙά. (αἴ. ΝΊς. (ύδοσρ. δῖαν. τῳ Αμελχομ 111. τῳ Μολχωλ 
ΣΧῚ. τῷ Μολχομ κύ,.7}1,) 119, 121) 247. τῷ Μαλχομ 1τς8.. Αγηι. 1. 

χὸμ Αἰεχ. Αγῃι. Ἑά. ΜΜμίονο Ταιοὶξ, Οαὶ, 

- φ9ῇ 9 φι 

χατέσπασεν ἐκεῖσεν, 

Ἂ ρῶ 

Ἰσραὴλ τῇ Ψ΄'Ὰ 

-ς Ζ Ἂν 

χαι χατεχαῦσε τὸ ἄλσος." 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ 

οὐ Κυρίου: χαϑεῖλεν ὁ βασιλεὺς χαὶ 
Ν ψος Ν [οὐ .9. 4 τΝἥΝν, , Ξ ὑπ ας φῦ : Χχαὶ: ἐῤῥιψψεν τὸν χϑν αὐτῶν εἰς τὸν χειμάῤῥεν Κέδρων. Καὶ τὸν οἶκον τὸν. ι Σ᾿ ΄΄ ε Ν Ν, 3 ἰων ,ὋΦ Ψἦ, - [ΟῚ , ; ἐπι πρόσωπον ἱερδσαλὴμ τὸν ἐχ δεξιῶν τοῦ ὅρες τῇ Μοσϑὰϑ', ὃν ὠχοδόμησε Σαλωμὼν βασιλεὺς. 

΄Ῥ ᾿ Ν 7 ΄’ ἌΝ [ω . “ σἄρτῃ προσοχϑίσματι Σιδωνίων, χαὶ τῷ Χαμὼς προσοχϑίσματι Μωαξ, χαὶ τῷ Ἃ ΄ ες 2 ΝἮΝ 2.“ ε ’ 
2) ἐδ Μολὸχ βδελύγματι. υἱῶν ᾿Αμμὼν, ἐμίανεν ὁ βασιλεύς. Καὶ συνέτριψε τὰς. ςἥλας, χαὶ ἐξωλό- .Ψ .ν»ν 5». Ὁ». ϑρευσε τὰ ἄλση, καὶ ἔπλησε τοὺς τόπες αὐτῶν ὀς ἔων ἀνθρώπων. 

ἐν Ν ε Χ ἃ » Βαιϑὴλ. τὸ ὑψηλὸν ὃ ἐποίησεν. Ἱεροξοὰμ υἱὸς Ναξᾶτ, 
’ 9 ρ Ννς Ν ΄ ᾿ ν. Ζ᾽ σιαςήριον ἔχειίνο τὸ ὑψηλὸν χατέσπασε, χαὶ συνέτριψε 

“- 7 εν φᾷ ὌὋ. τοὺς λίϑους αὐτῷ «καὶ ἐλέπ]υνεν εἰς χϑν; 
.ν Ξφ , ἥ-..- Ν κ“..: : ρ᾿ ΟΣ ᾿ Καὶ ἐξένευσεν Ἰωσίας χαὶ εἶδε τοὺς τάφες τὲς ἐχεῖ ἐν τῇ “πόλει, χαὶ. 

ἀπέςειλε, χαὶ ἔλαβε τὰ, ὁςᾷ ἐκ τῶν τάφων, .χαὶ χατέχαυσεν ἐπὶ. τὸ νυσιαςήριον, χαὶ ἐμίανεν αὐ" 
τὸ, χατὰ τὸ ῥῆμα Κυρίε. ἃ ἐλάλησεν ὁ ἄγϑρωπος τῇ Θεδ(ἐν τῷ ἑςᾶναι. ἱἹεροξοὰμ ἐν τῇ ἑορτῇ ἐπὶ. 
τὸ νυσιαςήριον" χαὶ ἐπιςρέψψας ἦρε τοὺς ὀφϑαλμὲς αὐτῇ ἐπὶ τὸν τάφον τᾶ ἀγϑρώπε τῇ Θεξ᾿ τῇ 
λαλήσαντος τοὺς λόγες τότες. Καὶ εἶπεν, Τί τὸ σχόπελον ἐκεῖνο ὃ ἐγὼ ὁρῶ: χαὶ εἶπον αὐτῷ 
οἱ ἄνδρες τῆς “σύλεως, Ὃ ἄνϑρωπος τῷ Θεξ ὁ ἐξεληλυθὼς ἐξ ᾿Ιόδὰ, χαὶ ἐπίχαλεσάμενὸς τὲς λό-.. 

παάσὰ τῇ ςρατιὰ τοῦ ξρᾶνξ 93. ῬτοτηΪ. ἐν 64, 1109 121, 123,.1449 
247. ΟΟπρΡ]. ΑἸά, Αππη. σ᾿ σι). Εά. ϑἷαν...ὄ ΝΝ 

ΧΙ. Καὶ τῶ ϑυσιαςήρια] κα καὶ τϑ1. τὰ ἐπὶ] ἃ ἦν ἐπὶ τὸ, 85, 
93ν 1οϑ. (Οοτηρὶ. . τὰ «ἐπὶ τῇ δώματος] ἃ ἐπὶ τῷ. τταλατίου δῖαν. 
Οἰἴτος. -. ὦ ἐπὶ τοῦ ςέγους ϑίαν. Μοίᾳ. τοῦ δώμαῖος] των δωματων. 
19, 82, 93) τοϑ. (Οοπιρ!.. τᾷ ὑπερῴε] τῶν ὑπερώων 19, 84, 93; τοϑ. 
Οοαρ. ὔἤλχαξ] τὸ Αχαζ βασιλεως [5σδα 19. -Ἡ βασιλέως Ιαϑὰ 
82,93. ἴο8. Αχαΐζαν 2ἠς. Ἴχαζα ΑΙά. ἃ ἐποίησαν] ἃ εἐποιησε 
11, το, 82, 93» 1ιο8, 242. βασιλεῖς ώδα] βασιλεὺς Ιεδὰ 11. . 19. 
βασιλεῖ Ιαδὰ 44.. Αχχαξ 82, 93» το8. βασιλῆς (Ώ0) [οδα 242. ρτα- 
μαϊτ, οἱ 24ς. . καὶ τὰ ϑυσιαςήρια--- Μανασσῆς] αὶ οὔπὶ ἱπιεττηεά, 44. 
ἃ ἐποίησε] ἃ ὠκοδόμησε δῖαν. Μανασσῇς] Μανασιὶ 8ῖαν. ἐν 
ταῖς δυσὶν αὐλαῖς] ἐν ταῖς δυο αὐλαῖς 93, τοϑ. Οοπρὶ. οἴκου Κυ- 

“ βίου} οἰκα Θεξ 246. - καϑεῖλεν] ργαιγαῖε. καὶ 11. (ΑἸεχ. ἱπῖοῦ αποοϑ.) 
φοβνεχὶε Ταιοὶξ, Οα]. καὶ καϑεῖλεν αὐτὸ Ατη;. τ. Ατπι. Εἀ, καϑεῖ- 
λεν ἐκεῖσεν δῖαν. Οἴἶζορ. καϑεῖλεν---κατέσπασεν) καὶ κατεσπασεν 
αὐτὰ ὃ βασιλεὺς και καϑειλὲν αὐτὰ το, 93.. ἢς, ἤπε ρηπιὸ και; τοΒ, 
Οοπηρὶ. καΐεσπασεν ὁ βασιλεὺς καὶ καϑειλὲν αυτα 82ὼ. καὶ κατί- 
σπασεν ἐχεῖσεν] εἰ ἐχρωλϊε ἐἰϊα ἱπάε Τλιςϊξ, Ο 8]. , δίαν. Οἷἶτορ. ἐκεῖ- 

“εν] -Ἑ καὶ ἐξηνεγκὲν αὐτὰ το, 82, 93; 1ο8, καὶ ἔῤῥιψεν] και συν- 
ἐτριψε το, τοϑ. ΟὐΟπιρὶ. ῥγβεπηῖττ. καὶ συνέτριψε 82. καὶ συνέτριψε 
καὶ ἐρρήψε 93. λχαὶ Οεογρ.. τὸν χὰν αὐτῶν] αὶ 144. 
μάῤῥεν] α εἰς 144. Κίϑρων] ργαετηῖ. τῶν 44, ςό, 246. 

ΧΙΠ. Καὶ τὸν οἶκον---Ἱερεσαλὴμ!] Εἰ ἐχοεία φικ ἐγαπὶ ἱπ 7εγωα- 
ει Το. (81, τὸν ἐπὶ τρόσωπον] τὸν ἐπι προσωποὺυ 64, 82, 93; 
1οϑ, 123) 245, 246. (π!ρ!. μιδῦεῖ τὸν ἴῃ οδαγαές, πη. Αἰεχκ. τὸν 
ἐκ δεζιῶν) κ τὸν ΧΙ, 44) τό, 74γ) τούς 119, 1219 124) 144, 236, 242, 
246, 447. ΑΙά, Αττη. 1. Ασῃῃ. Εἀά.. δ'αν. βαθεῖ τὸν ἴῃ ομαγδέξ, τηΐποῖς 
ΑἸεχ. τὸν ἐκ δεξιῶν---Μοσϑὰϑ] α ουπὶ ἱπιειτηεά. φᾳ4ς. δή οχίναρ 
ραγίεηι πιοπεὶς “δηξης Ἰκιοὶϊξ, Οα1, τοὺ Μοσϑαϑ] του Μοσοαϑ' 1], 
ξό, 74, 92, 1195, 120, 134») 1445).2306, 243, 244) 246. (ῖ. Νίς. του 

Μόοσϑω 111. τοῦ Μοσσαϑ ΧΙ. Μοσοαϑ 44, τού. του Μοσοϑων γι. 

3 ᾿ 
εἰς τὸν χει- 

Αδεσσοαϑ 82. Αμεσσοαν (ουπὶ ε ἔργα 11π.) 923. Αμεέσσοϑ τοϑ. 
του Μονοσοαϑ' 121. του Μωσαϑ᾽ ις8. τοὺ Μοσαϑ 242. Ατίη. 1. 
Ἄχηι. ΕἘά. Μονοσοαϑὸν 24). Μασχὶϑ᾽ Οοπιρὶ. τοῦ Μασαπὰπ 
Θεοῖς. ὃν ῳκοδόμησε] λον 71. Σαλωμ. βασιλ. Ἰσρ.] βασιλευς 
Σολομὼν 44. δαίονιοῃ τες Τιιςϊξ, (81. βασιλεὺς Ἰσραὴλ] βασιλεὺς 
Σαλωμὼν ςς.. τῇ Αφαάρτῃ) τῇ Αγαρφ4ς. τῇ Ασὰλ τῇ ΑΙά, τῇ 
᾿Αγάρϑῃ 5ϊαν. Οὗἶτορ. τοροσοχϑίσματι 13} βδελυγμαᾶσι 19. [δὲ- 
λυγματι 82, 108. (οτορὶ. τπροσωχϑισματι (ἢς ἴῃ.) τού. ,ππω- 
ἰαεάνο 1ιαςϊξ. (41. εἰδώλω βδελυκτῷ 814ν. Οἶτοσ. καὶ. τῷ 15- 
Μωὰδ] εἰ Ολαπιος οὔεηβοπὶ Μοαὸ Οοάεχ ὅγε. Ῥαγ. καὶ τῷ Χα- 

ιμὼς] καὶ τῳ Μαχως 111. καὶ τῶ Μαϑ 24ς. καὶ τῷ Χαμμὼς Οαῖ. 
Νίς. Χαμὼς] Χαμὲς Οεοτξ. τὩροσοχϑίσματι 49} εἰδώλῳ μι- 

τροσοχ. Μωδθ] ἑάοίο 1,υοἷ(. (41. τῷ Μο- 

τω Μοχολ 236. τω Μολχωϑ 24ς. τῶ Μολὼχ Οομηρὶ.. τῷ Μελ- 
βϑδελύγμαϊ!} βικ φεῆγο 

βδελύγματι υἱῶν ᾿Αμμῶὼν] βδελλύγματι νἱὼν ᾿Αμὼν 
“-σ.-.-. 

1υςξ, ΟἿ]. 

νος. ἢ, 

ξ τῆς οὐ νελει» τὰ ὩΣ δ ς ας, ἀδτινν Ἐκ ὧς : 

(46) χᾷ. -- ἐμίανεν] τῶτο τοᾶν ἐμίανεν 8ϊαν. Οἴκορ.-. ἐμίανεν ὃ. 
βασιλεύς] κ-ὁ βασιλεὺς 4λ. . ἐμὸρ- βασιλέως (Π6) γ1... Ν 
τ ΧΙΨ, «Καὶ συνέτριψε--τὰ ἄλση}. χ οὐπὶ ἱπιοιτηθά. 536, 242.. 

ἘΦ’ οοπηυδμίωοϊ!. εἰμμίον Τιαοῖξ, ΟδἹ].. τὰς -σήλας} τας τυλας 82. 
τὰς φυλᾶς τού, τῴ4. τας ςειλῶς.134. καὶ ἐξωλόϑρευσε] καὶ εξε-- 

κόψε το, 84,93, τοϑ. ΟὐμαρΙ. καὶ εζολοϑρευσεν 121. 
. ΧΨ, Καί γε τὸ ϑυσιαςήριον τ] Εἰ (πετανίμνι Ἰυλςὶξ, ΟἿ]. 
ἐν Βαιϑὴλ] τὸ εν Βεϑὴηλ 74. λα τὸ τ 48, 
τὸ υψηλον τὸ ἐν Βαιϑηλ Οοάεχ ὅγε: Ῥαγΐ,΄. τὸ ὑψηλὸν 19] ῥτρεπηϊῖ. 
χαι 123.. υἱὸς Ναξῶτ])] α γι. Μ͵ίη:. Ναία Τλιςῖξ, ΘΑ]. ὃς ἐξή- 
μαρτε] ἱπ φπο εἰ! ῥεσσαγο 1,λοἰξ, Οα], καί γε τὸ ϑυσιαςήριον 4“ --- 
λίϑους αὐτῷ]. .,. οὐτη ἱπτογπιο.. 236, 242. καί: γε τὸ ϑυσιαςήριον 
ἐκεῖνο] καιγε καὶ ἔκεινο τὸ ϑυσίαςηρίον 93. κάψε ἐκείνο το ϑυσιαφὴς- 
θιον τοϑ.“Οομηρ!. τὸ ϑυσιαςήριον ἃ"] ροηΐξ ροίξ υψηλον το. ἐκεῖνό 
τὸ ὑψηλὸν} τὸ μέγα ὅ81αν. Οἴτοξ. α ἐκεῖνο ϑίαν. Μοίᾳ. τὸ ὑψη: 

τὸ 
τὸ ἐν Βαιϑὴλ τὸ ὑψηλὸν} 

λὸν, 2. ῥργροτηίτ, καὶ ΧΙ, ς2, ξό, γι, 74) 92, τοῦ, 120, 123, 134) 144,. 
1ς8, 243) (244. εχ εοττ.) 246..Α]4.. ΑΙοκ. Οαἱ, Νίς. .. 
κάϑειλε 10, 82, 93» 1ο8, 123. ΟΟΠΊΡΙ. .- καὶ συνέτριψε] ὡς χαν τὸ. 
καὶ ἐλέπ]υνεν] -[- αὐῇο Οὐάοχ ϑυτ. ῬατὶΓ, εἰς χξν] ὡς χεν 10, τοϑ8. 
ὡς χνᾶν 82,923. καὶ κα]έκαυσε τὸ ἄλσος}. εἰ ἀεοοηαίε ἱμδος φογπρηῖ. 
Τμιοἱ!. σα]. τὸ ἄλσος] τὰ ἄλση Οεοτε. 54ν. ὁ - ᾿ 

ΧΥῚ. Καὶ ἐξένευσεν] ρτγαεγλῖτς. καὶ ι᾿περρεψεν. το, 84, 93, τοβ. 
ΟΟπρὶ. καὶ ἐνευσεν 24ς. καὶ ἔπεγρεψεν Οοάεχ ὅυζγ. Ῥαγὶζ, δἰ γο- 
τε με Γιαοἰξ, (41. Ἰωσίας}. 19. καὶ εἶδε] καὶ ἰδὲ τού, 24ς. 
καὶ εἶδε---τόλες] εἰ υἱάϊϊε πποκπιπισπῖα φα ἐγαπὶ ἰδὲ ἰπ γποπίς Τλιοὶξ, ΟΑ]. 

τοὺς τάφους} κα 247. -Ἐ βασιλικὲς Οεοτρ. τοὺς ἐκεῖ 1 τους 11. 
τὰς οντας ἔκει 'Χ], 10, ες) ςό, (64. οὐιπὶ ἐκει 1π τηᾶγρ.. ΓΙΌ -:-} 71, 74, 
82, 92) 93, τού, 1Ἰοϑ, 110, 120, 121) 123) 1347 1ς8, 236, 243, 244, 

24, 546, 247. ΟΟΠΊΡΙ. ΑἸά. οἷ ἐκεῖ ΑἸεχ, τὲς ἐκεῖ ὄντας Ολῖ, ΝΙο. 
α ἐκεῖ Αὔπα. τ. Ἄστι. Εά. ἐν τῇ πόλει] ἐν τω ορει 19, 82,:93,) 1οβ. 
Οοιηρί. πόλει] ργΐπιο τπυλη 80 εδά. πη. τοῦ. τὰ ὁςὰ] - αὐ]ων 
64, τςθ. ἐκ τῶν τάφων] ἀπο τῶν τάφων γ4. ἐἴε πιομειγιεπίο Τυιο, 

Οα]. καὶ καϊέκαυσεν] -Ε τα οςα 82, τοϑ..-Ἐ αὐτὸ ὙΠεοάοτγεί. ]. εἶξ. 
καὶ ἐμίανεν αὐτὸ] καὶ ἐμίανε τὸ ϑυσιαςηριον 82, 93, τοϑ. Οοηιρὶ. 

λ ὙΒεοάοτεῖ. 1. οἷς, εἰ ροϊϊμίε ἐμ ὅ5γτ. Βατ- Ἠεῦτ. κατὰ τὸ ῥῆμα 

Κυρίου] α Κυριου 243. (αἴ. Νίο. ,εεμπόίαπε νεγόμα Τροῖξ, σα]. ἐν 
τῷ ἑρῶναι] α τῶ (πρὶ. . ἐν τῇ ἑορτῇ} ροπίς ροίξ ϑυσιαςηριον το, 
.93) 1ο8. (ορ!. Ὑεοάοτγεῖ. ]. οἵ. ἐν τῇ ἐρήμω ςς. κα τςβ.. 
τὸ ϑυσιας.} ἔμπροσϑεν τῷ ϑυσιαςηρίε Οεοτρ. 8[αν. 

Ἔ Ιωσιὰς 82, 93, 1τοβϑ. (ομμρὶ. 
246.. τὰ ἀνθρώπε) κα τὲ Οομρὶ. 
ὌΧΥῚΙ, Τί τὸ σκόπελον) τις ὃ σκοπελος το, 82, 93, 123. Οομηρῇ, 

«τὸ σκόπελον] ὁ σχοπελος τοϑ. εἰ μῖκε Αὐτη. τ. Ασπι. Εά. δίαν. 
ν0} ἐκεινος. 19, 82, 93» 108, 123. ΟὈΠΙΡΙ. 
.19,. 82, 93» 1ο8, 123. ΟΟΠΡΙ. 

καὶ εἶπαν αὐτῷ ΑἸεχ. 

«7159 747) 929) τού, 1109), 120, 1217) 123) 134) 144) 18, 236, 242, 243. 

244,.24ς; 246, 247. ΑἸά. ΑἸεχ, Οἵ. Νὶς. Ατη). :. Απη. ΕἘά. δτὸος ὃ 

,ταφος τε ᾿ἀνϑρωπου τε Θεξ 19, 825) 93) τοϑ. Οοηρ!. δίαν. ὁ τάφος 
ὅτος ὠνὴρ. Θεῖ. ἐξὶν Θεοῦ. ὁ ἐξεληλυϑὼς] τα ἐληλυϑόοτος το, 85, 
1οβ. (οππρὶ. τὰ ἐξεληλυθότος. 93. λ ὁ 1ού. ὃς ἐξεληλυθὼς 246. 
98 ᾿ 

2 δ ἐπὶ 
καὶ ἐπιςρέψας 

ἦρε τὰς ὀφϑαλμὲς αὐτῷ} αὶ αὐτα 

3 φῳ 

ἐκεῖ- 
“ἹιΙ»»""λτ᾽:ν:ἍἜ.2:"» [ 

ὃ ἐγὼ ὁρὼ] ὃν εγὼ ὀβω 

καὶ εἶπον αὐτῷ] καὶ εἰπαν 1{8. 

ἃ ἐποίησαν βασιλεῖς Ἰόδχ' χαὶ τὰ. 

. Καΐ γε τὸ νυσιαςήριον τὸ ἐν. 
[ Ε 

ὃς ἐξήμαρτε τὸν ̓ Ισραὴλ, χαί γε τὸ ϑυ-: 

ἢ 
Ὶ 

“-ττ 

ὅδ 
ΡΒ ΡΡΘῚ ὙΠΕΙ 

“κατέσπασε ] «Φ,ι 

΄- 

»ὐ 
- 

Ὁ ἄνθρωπος τῷ ΘεΣ] -Ἐ ερὶν ΧΙ, 44, τό, 64» ὋΣ 
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. ΄ ΄ 

γους τότες ος ἐπεκαλέσατο ἐπὶ τὸ ϑυσιαςήριον Βαιϑήλ. 

---. 

-ς »ἢἬΡ "ν Ξ:. Ν᾿ ᾿ 

Καὶ εἶπεν, Αφετε αὐτὸν, ἀγὴρ μὴ 18, 
“ " .᾿ 9. . ο»» »" 7 αὖ 

κινησάτωσαν τὰ ὀςἃ αὐτϑ" χαὶ ἐρύσϑησαν τὰ ὀςᾷ αὐτῇ μετὰ τῶν ὀςὼν τοῦ προφήτου τοῦ ἥχογ- 

τος ἐχ Σαμαρείας. 
7 φῷ ε βρο Ἂς 3 ρω ζ 

Καί γε πάντας τοὺς οἴκες τῶν ὑψηλῶν τοὺς ἐν ταῖς σόόλεσι Σαμαρείας, ὃς 19. 

ΕῚ 7 “᾿,Ξ8}ὋΟΘ 39 Ἄ 7 ΄ . 7 ϑ ΄ ἋΣ 7 9 9 βὼ » 

ἐποίησαν βασιλεῖς Ἰσραὴλ «αροργίζειν Κυριον, ἀπεςησεν Ιωσιας, χαι ἐποίησεν ἐν αὑτοῖς πάντα 

΄ 2. ΝΨΕ . ε ρο ρο ς ρω Αὲ 

τὰ ἔργα ἃ ἐποίησεν ἔν Βαιϑήλ. Καὶ ἐθυσίασε “πάντας τοὺς ἱερεῖς τῶν ὑψηλῶν τοὺς ὄντας ἐχεῖ 20. 
᾿ ἊΝ “ᾶ͵ἬἯ . 9 ΄ )» 3 ΔΝ 93 2 ᾿ 

ἐπὶ τῶν ϑυσιαςηρίων, καὶ χατέκαυσε τὰ ὀςᾷ τῶν ἀνθρώπων ἐπ᾽ αὐτὰ, χαὶ ἐπεςράφη εἰς Ἵερεσα-: 
- ᾿ ν “ ρῸ ἰι ’΄ 4 ]) ρὋ 2 “ 

λήμ. Καὶ ἐνετείλατο ὃ βασιλεὺς παντὶ τῷ λαῷ, λέγων, Ποιήσατε “ασχὰ τῷ Κυρίῳ Θεῷ 21. 

ε Ω ᾿ ζΖ΄ δ (6 ᾿ ο δ 97 ΄ Ὅ ᾿ ὑχ 9 “9 “". 7 Ὡς 

ἡμῶν, χαϑὼς γέγραπ]αι ἐπι βιδλίου τῆς διαϑήχης ταὕτης. τι οὐχ ἐγενήϑη τὸ πάσχα τοῦτο 22. 
ς. »Σ» ε ρὼ Ι ρ᾿ ες βῷ Ἂν Ν 3 Ν, , ’ Ν ξ Ὁ ξ΄ 9 “ - 

ἀῷ ἡμέρων τῶν χρίτων οἱ ἜΧΡΙνΟΝ τον Ισραηλ, χαι σάσας τᾶς ἡμερὰς βασιλέων Ἰσραὴλ χαὶ βα- 

σιλέων ᾿1ὅδα. Ὅτι ἀλλ᾽ ἢ τῷ ὀχτωχαιδεχάτῳ ἔτει τ βασιλέως ᾿Ιωσίου ἐγενήϑη τὸ πάσχα τῷ 23. 

ίῳ ἐν ήμ. Καί ὃς ϑελητᾶς, χαὶ τοῦ ΥΣ ἀ ΩΣ ΘΥλ ὗν» ἐδ 5 ΣΥ 
Κυρίῳ ἐν Ἱερδσαλήμ. Καΐ γε τοὺς ϑελητας, χα! τοὺς γνωριςᾶς, χαι τὰ ὕεραφιίν, χαὶ τὰ εἰ-- 24. 

τὰν ἘΣ τ ΄. ΄ Ν ΄ ᾿ σὺ “γι. ν 2 ε Ν 54». 

δωλα, χαὶ πάντα τὰ προσοχϑίσματα τὰ γεγονότα ἐν τῇ γῆ Ιόδα χαὶ ἐν Ἱερεσαλὴμ ἐξῆρεν 
, ο ΄ ΄ προ μα ἣν " 5, πο ΐ ΐ Ἰωσίας, ἵνα ςήση τοὺς λόγους τῇ γύμδ τοὺς γεγραμμένους ἐπὶ τᾶ βιδλίου, ὃ εὗρε Χελχίας ὁ ἷε-. 

ὁ ἐξελ. ἐξ Ἰάδα] ὃ εκ τοῦ Ιεαδα ἐξελ. 44. ἐξ Ἰάδα] εκ του Ιαδὰ ΧΙ, 

ςς) 71) 745, τού, 123» 1347 1447 230, 242, 243. Οοαιρὶ. Α]ά. Αἴοχ. 

Οδῖ. Νίς. ἐκ γῆς ἴσδα το, 93» 108. εκ τῆς 1εδὰ 82, 120. ἐἔπι- 

καλεσάμενος] λελαληκοτος 109, 93ν 108. Οοπιρὶ. λαλησᾶντος 82. ἐπέ- 

χκαλίσατο Ατπι. τ. Απῃ. Εά. Θεοῦ. προεῖπε δῖαν. τὰς λόγους] 

ῥτατηῖί. πανας 10, 82, 93», το8. (ὐοπηρὶ. ἃς ἱπεκαλέσατο] ἃς ἐποι- 

ἡσᾶν νυν 19. ΔΛ 44- Ἄπῃ. 1. Απα. Εἀ, οὖς εἐπόιησας 82. ϑῖαν. οὺς 

ποιήσας νὺν 935 108. ΟΟμΙΡΙ. οὃς ἐποιησεν νυν 18. ἐπὶ τὸ 9υ- 

σιαςήριον] ἐπι τοῦ ϑυσιαφηριου ΧΙ, ςς, 649 745) τού, 120, 121) 123» 

134, 144, 236, 242, 2435 244, 243. 247. ΑΙά. (αἴ. ΝΙς. Βαιϑήλ] 

 χρὲεν Βαιϑὴλ το, 82, 93» 108. ΟΟπΙρΡΙ. τὸ ἐν ΒαιΘῊλ 123. 

ΟΧΥΠΙΙ. Καὶ εἶπεν] - Ιωσιας 19. 93» τοϑ, 1 ς8. (ομηρῖ. ἬΑφΦε- 

τε αὐτὸν] ἐασατε αὐῆον το, 82, 93. ΟΟπρῖ. εασετε αὖον τοᾶ. ἀφετε 

αὐτὸ 110, 121) 158. αὐτὸν Αται. 1. ἀνὴρ μὴ] μηδεις 10, 82, 93, 

το. Οοτηρ. κινησάτωσαν] κινησατω ΧΙ], 19.) 44» 71) 745) 82, 92, 

93) τού, τοϑ, 119) 121, 123») 1345 144. : ς8, 236, 242, 244524ς, 246, 

447. Οομιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. (αι. Νῖίς. τὰ ὁςὰ αὐτὰ 15} κα τὰ 74. 

᾿ χαὶ ἐρύσϑησαν] καὶ ευρεϑησαν 1Π|, ΧΙ, 44, 71, 74» 92». 123») 1345 1445 

᾿ 436, 242) 24ς, 247. ΑἰΙὰ. Αἴ. Νῖίς. καὶ διεσωθὴ το, 82, 93» 108.» 

τς8. Οομηρὶ. α 52, τού. καὶ τεριεσωσαν 243. πιᾶτρ. τὰ ὀςὰ 

αὐτῷ 4] τὰ ογα τῇ προφητου τε τρεσξυτερου τε κατοικενῖος ἐν Βαι- 

ϑηλ το, 82, 93, 108. ΟὐπΙΡΙ. ἔς, πἰᾷ τοῦ τορεσδυτου, 1:8. κα 52, 

τού. κα αὐΐκ 242. ΤῈ προφήτου] τον ἀνϑρωπου τε Θεξ 19, 84, 

93) 1οϑ, 1 ς8. 

ἐργὰ ταυτὰ ἃ ἐποίησεν Ἰωσιᾶς 19) 82,93) 108. (οπΊρΡὶ. ἢο, πῇ λαλη- 

κότος, τς8. 

ΧΙΧ. Καί γε πάντας] καὶ γε εἰς τταύϊας ΧΙ, 44.) 5.5» 645 71» 74) 

ἢ 92, τού, 120, 134» 144) 148, 536, 242, 243, 244) 24ς. ΑΙά, (Αἴεχ. 

οὐπα εἰς ἰπῖες ὕποοδ.)} καὶ γὰρ ταϑας το. καὶ γε εἰς ἀπαντας 121, 

247). Αὐτὸς καὶ ττάντας Απῃ. 1. Ατπι. Εά. Ἔτι καὶ ψάντας 8ἰαν. 

Μοΐᾳ. τῶν ὑψηλῶν] ὑψηλὰς δῖαν. Οὗτος. τὲς ἐν ταῖς πόλεσι) 
τοῦ (ἢς) ἐν ταῖς πόλεσι 93. τῶν ὄντων ἦν ταῖς πόλεσι ϑῖαν. Μοίᾳ. 

τοὺς ἐν τ. τόλ. Σαμωρ.] τοὺς ὄντας ἰν τῇ Σαμαρίᾳ 8ϊΑν. Οἰΐξτορ. 
Σαμαρείας] Σαμαριας 93. οὃς ἐποίησαν] κα οὺς Αττα. 1. τη. ΕΔ. 
βασιλεῖς Ἰσραὴλ] βασιλει Ισραηλ 44- Ῥγρτηϊ, οἱ 246. πσαροργί- 

φειν] τὰ παροργισαι 82, 93», 1οβ8. Οὐοπιρί. τῇ τσαροργίζειν 123. 
τοαροργίζοντες ϑίαν. Μοίᾳ. Κύριον] τον Κυριον ΧΙ, 82, 93» 108. 
Οομηρ. ἐπέρησεν] καϑειλεν 19) 82, 1ο8. Οὐπηρὶ. καϑηλεν 93. 
Βεϑιηϊττ. καὶ 121. μετερῆσεν 123. καὶ ἀνεγῆσεν 247. ὠπέςειλεν 
Ατη. ΕἙά. Ἰωσίας] -- βασιλεὺς Ισραηλ 121) 247. Ἄττῃ. τ. (Απη. 
Ἑά. πιᾶγρ. βασιλεὺς Ἰόδα.) - βασιλεὺς Ἱερεσαλὴμ ΑἸεχ. Ἰοσία 
βασιλεὺς Ἰόδα Οοάεχ υπυ5 ϑεγρῖ. καὶ ἐποίησεν] καὶ ἀπερῆσεν 11], 
44,. 52, 71) 74) 92, τού, 119, 120, 121) 134) 1447γ236, 242,24.37247. 

Ολι. Νίς. καὶ ἐποίησεν ἐν αὐταῖς] καὶ ἐποίησεν αὐΐοις ({Ὁ0 "Κὴ) 'ῃ 
Ἰᾶγρ, χαι ὡπωσᾶτο εν αυτοις) Οοάεχ ὅγγ. Ῥασ, ἐν αὐτοῖς] ξάυτοις 

44. κεν ςξ, 64, 82, 93» 108, 1109) ἱ ς8,243)24ς. Οομρὶ. ΑΙ. ϑ8[αν. 
Γ 

ἦν αὐτοῖς πάντα τὰ ἔργα) κατ᾽ αὐτὰ πᾶντα τὰ ἔργα Αττι. 1. κατῶ 
ἈΠ νὸς 

στάντα τὰ ἴργα Αττι. ἙἘά. σσ΄άντα τὰ ἔργα], τὰ ἐργα ς6. μτε- 
τοΐτς, καΐα 82, 93, 108, 1ς8. ΟοΙΡ!. τῶ ἔργα ἃ] οσα 246. ἐποί- 
ἢσεν ] ἐποιησαν 11], 44) 64, 74. 925) τού, 120, 123, 134) 144, 236, 

242, 24ς. ΑἸά. σαῖ. Νίο. ἐν Βαιθηλ] αὶ ἐν 445) 74) τού, 120, 134. 
ΧΧ. Καὶ ἐθυσίασε] καὶ εϑυσε 199 82, 93, το8. (οτηρὶ. καὶ εϑυ- 

σιασᾶν 243.)244. ἱερεῖς τῶν ὑψηλῶν) ἱερεῖς ἔν τοῖς ὑψηλοῖς ϑ5[Αν.- 
Οἶτορ. ἐπὶ τῶν ϑυσιαςπηρίων] -᾿- αὐῇων 64, 119, 141) 158, (244. 

ἐκ Σαμαρείας] ἐξ Ιαδα καὶ λελαληχοτος παϊα τα 

τρᾶγρ.) 247. ΑἸά. ἐπὶ τῷ ϑυσιαφηρια αὐτῶν 82, 93, 108. ἐνώπιον τῶν 

ϑυσιαςηρίων αὐτῶν ϑ8ϊν. Οἶτορ. τὰ ὁςὰ] α τὰ 82, 93») 1τοϑ. 

Οοπιρί. τῶν ὠνθρώπων] α των 82,93. Οοηρί. ἐπ᾽ αὐτὰ] ροηίξ 
δηΐς τὰ οσὼ Οοάεχ ὅγγ. Ραυ, καὶ ἑπεςράφη] καὶ ἀπερρεψεν το, 
82, 93. 1ο8. ΟΟπιρὶ. καὶ ὑπερρεψεν 122. εἰς Ἱερασαλήμ] ργα- 
ταϊτῖ. Ιωσιας 82) 93, 1ο8. (ὐοηλρὶ. κα εἰς 236. ἐπι ἱερασαλημ, 244. 

ΧΧΊῚ. ὁ βασιλεὺς] -- Ιωσιας 82, 93, το8.1 πάσχα) τὸ πασχα 
ΧΙ, 44, ςς, 64, 71» 74» 82, 93ν τού, 119, 120, 123) 1347) 144) 242, 

243, 244, 24ς. Οοπιρὶ. ΑΙά. (δι. Νίο. τῷ Κυρίῳ] α τῷ 44) 64) 82, 

93. τού, τοῦ, 121, 243, 2449 24ς, 247. (ΟΡΊΡΙ. Θεῷ] Ῥγϑτηκῖ, 
τῶ 64, 82, 93. τοῦ, τοϑ, 121, 24ς, 247. ΟΟπηρ!. Θεῷ ἡμῶν] Θεῳ 
ὑμῶν Οοάεχ ὅγγ. Ρασ, θεὸ υοῆνο Ψαϊξ. ἡμῶν) ὑμῶν Οοπιρί. 
καϑὼς] καϑὼς καὶ Αγ. 1. Ατηι. Εὰ, ἐπὶ βιδλίου] ἐν τω βιδλιω 
19, 82, 93, 1ο8. Οοτηρῖ. ἐπι βιδλιῳ 123. ΑΙεκ. ταύτης] Ἐ καὶ 
ἐποιῆσαν τὼς το, 82, 93. 108. 

ΧΧΙΙ. Ὅτι οὐκ ἐγενήθη) καὶ οὐκ ἐγέγετο τ9, 82, 93» τοΒ. ἐγέ- 
γήϑη)] ἐγένετο ΟΟτΩρΙ. 
Οομιρὶ.. ἐφ᾽ ἡμερῶν) απὸ ἡμέρων ΧΙ, 44) ςξ, 74) τού, 123) 134) 
144. (236. υἱ νἱἀεῖιτ.) 242, 244.24ς. (δῖ. Νίο. ἀπὸ τῶν ἡμέρων 10, 
82, 939 1οϑ8. (οπιρὶ. 
ὃ (60) ἔκριναν 245. καὶ πάσας--- Ἰσραὴλ 2]  οἰπὶ ἐπτεττποά, 71, 
24ς. καὶ πάσας δο. δἀ΄ἢπ. οοπι.}.. 246. καὶ πάσας τὰς 
ἡμέρας] καὶ ἐν πάσαις ταῖς ἡμεραῖς το, 82, 93,) το. "Οοῃηρί. ϑ[Αν. 

και σάσων ἡμέρων 445 527) 74,92) τού, 120, 123, 1347 144) 236,245. .᾽ Ἵ 

ΑΙά. ΑΙεχ. Οδῖ. Νίο. καὶ σψασων τῶν ἡμέρων 1 ς8. καὶ ἐν ἡμέραις 

Αγπι. 1:. Ασγηι. ΕἘά. ἐν τάσαις ταῖς ἡμέραις Θεοῦ. βασιλέων 1} 
βασιλεὼς (ῆς ᾿πῈ.8) 110. 

ΧΧΠΙ, Ὅτι ἀλλ᾽ ἢ] α οτε γ1, 546. ἀλλ᾽ ἢ ὅτι 119. 121. αλλ᾽ 
οτι 247. ὥλλῶ μόνον ϑ'αν. Ὅτι ἀλλ᾽ ἢ τῷ ὀκτωκαιδ'] ἀλλ᾽ ὅτι ἐν 
ὀγδόῳ καὶ δεκάτῳ Αττη. 1. ἄλλ᾽ ἐν τῷ ὀκτωκαιδ. Ούὐδοῦρ. τῷ ὀκτω- 
καιδεκάτῳ) ῥτατηϊς, ἐν ΧΙ, ςό, 64, 715) 745,93, τού, τοβ, 110, 123» 

114, 144, 1ς8, 416, 242, 244. 24ς, 246. (ογρ!. ἐν ὀχτωκαιδεκάτω 
ΑΙά, τοῦ βασιλέως] α τὰ 119, 121. α ΘΟεδοῖρ.  ἸΙωσίου] Ιωσια 
121. ἐγενήθη] ργαπιτι. καὶ 44. ἐγένετο 84, 93, 108. (ΟΠ. 
τὸ πάσχα] -᾿ τατο 82, 93, 108, 121) 123) 247. ΟΟπΙΡ]. ΑἸεχ. τῷ 7.7 
Κυρίῳ] Κυριου 24ς. ΜΝ 

ΧΧΙΨΝ. Καί γε τοὺς] ἔτι καὶ τὸς ϑ8ῖλν. Μο. τοὺς ϑελητὰ!] 
τοὺς εγίαςρομυϑους 19. τοὺς εγίαςριμυϑους 82) 93, 1οϑ. Οομηρί. 
ἐγίαςριμύϑους Οοπίξι. ΑΡ. 118. 11, ς. 25. τοὺς γνωριςἃς} τες γνώ- 
σας ΧΙ, 19) 44) 64, 74, 82, 92, 93, τού, 1τοϑ, 120, 121) 123») 134») 
144) 36, 242, 243, 245, 247. Οοπιρὶ. ΑἸά. Οἵ. Νίς. δεῖ τὰς ἰπ 

οἰιλταδς. πΐποτς Αἰεχ. γνώςας Οοηξες. ΑΡ. 1. οἷ. τὰ ϑεραφὶν] 

ϑεράφειν 111, 19) τοβ. Οοπιρὶ. Οοηῆέίς, ΑΡ. 1. οἶς. τὰ ϑεράφειν 64) 

Ὑ 93, 1:8. τα σεράφειμ 824. τὰ ϑεραφιμ τοῦ, 121, 24ς. δίαν. Μοίᾳ. 

τα ϑεραφειμ το, 243, 244. Αἴεχ. τῶ σεραφιμ, 236, 243. τὰς 8:- 

ραφὶμ (αἱ. Νίο. τῶ ϑερσαπὶμ Αττι. τ, τὰ ϑεραπὶμ Απη. Εά. τὰ 

περαπὶμ Θεοῖς. τὰ ϑεραϑὶμ 8ῖαν. Οἴτορ. καὶ τὰ εἴδωλα] α τα 

242. προσοχϑίσματα] τροσωχϑισμαΐα τοό. ἔργα βδελυκτὼ 

ϑίαν. Οἴἶτος. ἐν τῇ ὙᾺ ̓Ι4δα} ἐν τω Ιπαδὰ 19. λ ΤῊ 93» 1215) 244. 

α τῇ γῇ Απ. 1. Ασπι, ἘΔ. καὶ ἐν Ἱερεσαλὴμ)]} λ ἐν 55) 236, 242. 

κἂὶ ἐν τῇ ἱερασαλῆὴμ τς8. (ἸοπΊΡ]. α καν 247. Ἰωσίας} ργαπιϊ, 

ὁ βασιλεὺς ΧΙ, 445 ς6, 64, 71, 74, 92, 93» 1ού, τοβ, 110.) 120, 123» 

134) 144, τς8, 24ς. Οοπιρί. ΑἸά, Θεοτγς. δἰδν.. ὁ βασιλεὺς Ιαδα ζΩ, 

236, 442. Οκϊ. Νίς. Ἡ ὁ βαφιλευς 824. τὲς λόγες τϑ νόμε] α τὰ 

ΚΕΦ, ΧΧΠῚ, 

᾿ τὸ πάσχα] Ρτδτλ, καα 102 82, 
93» τοβ, 41:- 

οἱ ἔκρινον] οὗ ἔκριναν 1109, 123.» 243. Αἰεχ. " κ᾿ 

Ἅ- 
Ὁ 

.ΟἷιωῬο᾿.  ὥὩὩτανα αν ῳ..................,,,Ὁ ὦν --.- 
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᾿ 

᾿ 
ΓΝ 

2} 

οἷο, 

“ρεὺς ἐν οἴχῳ Κυρίου, Ὅμοιος αὐτ 

Μωυσῆ, χαὶ μετ᾽ αὐτὸν 

σεν αὐτὸν Μανασσῆς. Καὶ εἶπε Κύριος, 
Ν, 9 ΄ 

τ ΄ χαϑὼς ἀπέςησα τὸν Ἰσραὴλ, χαὶ ἀπεώσο 
χαὶ τὸν οἶχον οὗ εἶπον, Ἕςαι τὸ ὄγομά 
ἢ’ 9 »“’ 94 ΑΝ, ΦφῸ 

23." σα ἐμοίησεν, ὄχ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ 
ρὸ ς ’΄ Φ “Ὁ 5 »] Α.- Ν ταῖς ἡμέραις αὐτῷ ἀγέξη Φαραω Νεχαὼ β 
3 ’΄ Ἂ ν» ΄ 3 ’ 9 3 Εὐφράτην" χαὶ ἑπορεύση Ἰωσίας εἰς ὦπα 

ἐν τῷ ἰδεῖν αὐτόν. Καὶ ἐπεξίξασαν αὐτ 
ΠΝ 5. ε 

3 τὸν εἰς Ἱερουσαλὴμ, χαὶ ἔϑαψαν αὐτὸν 

9. α τς ᾧ “Ὁ ν ᾧ οὐχ ἐγεγήϑη ἔμπροσθεν αὐτῷ βασιλεὺς, Ζ 2 Ψ ΄ 9. νὸ ν»,»-:ΨΨἤθ ἴω 2 " Ν »ὸ 3 Κύριον ἐν ὁλῃ χαρδίᾳ αὐτῇ, χαὶ ἐν ὁλῃ ψυχῆ αὐτξ, χαὶ ἐν ὅλῃ ἰ 
2 5... “ 5 9 οὐχ ἄνεςη ὅμοιος αὐτῳ. 

γῆς αὐτβ τῆς μεγάλης οὗ ἐδυμώϑη ὀργῇ αὐτῇ ἐν 

ὃς ἐπέςρεψψε πρὸς 
2. 5» »" Νν ’ Ἄ φ΄ σχὺ! αὐτὰ χατὰ πάντα τὸν γόμον 

Πλὴν οὐχ ἀπεςράφη Κύριος ἀπὸ ϑυμᾶ τῆς ὁρ- 
τῷ ̓ Ιόδα ἐπὶ τοὺς παροργισμὲς, ὃς ππαρώργι- 

Καί γε τὸν ᾿Ιόδχ ἀποςήσω ἀπὲ τῷ προσώπου μου, 
μαι τὴν σόλιν ταύτην ἣν ἐξελεξάμην τὴν Ἱερουσαλὴμ, 

μου ἐκεῖ, Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων ᾿Ιωσίου χαὶ πάντα 
βιξλίῳ λόγων ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν ᾿Ιόδα. Ἔν δὲ 
ασιλεὺς Αἰγύπ]ὰ ἐπὶ βασιλέα ᾿Ασσυρίων ἐπὶ “ποταμὸν 
γτὴν αὖτ, χαὶ ἐθανάτωσεν αὐτὸν Νεχαὼ ἐν Μαγεδδὼ 
ὃν οἱ παῖδες αὐτῷ γεχρὸν ἐκ Μαγεδδὼ, καὶ ἤγαγον αὐ- 
ἐν τῷ τάφῳ αὐτῇ" χαὶ ἔλαξεν ὁ λαὸς τῆς γῆς τὸν Ἰωά- ᾿ εν 3 ’ . μ᾽» 9 .7}ᾺΣαΆλᾺΆ, 

ρ᾿ ρ᾿ 
χαζ υἱὸν ᾿Ιωσίου, χαὶ ἔχρισαν αὐτὸν, χαὶ ἐξασίλευσαν αὐτὸν ἀντὶ τοῦ πατρὸς αὐτδ. Ὑἱος εἴς ΝΥ ᾿ς βῷ 9. “Ὁ Ἢ Ἅ 3 ξ΄ ω] Χοσι Χαὶ τρίων ἔτων ἦν Ιωάχαζ ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν, χαὶ τρίμηνον ἐξασίλευσεν ἐν Ἱερεσαλὴμ, χαὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτῇ ᾿Αμιτὰλ νυγάτηρ Ἱερεμίου ἐκ Λοῖνά. Καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν ἐν 

νόμου 71. τοὺς γεγραμμένους] τα γεγραμμενε. ΤΙ, ᾿ς. ἐπὶ τῷ 
βιδλίου] ἐπι τῳ βιδλιῳ 11, τό, 123. ΑΙεχ. ἐπι βιδλιου 93, 242. επὶ 
τὸ βιδλιον 246,44). οὗ εὗρε] οὖς ευρε τοϑ, 34ς. Οοτηρὶ. ὃ εὑρεν 
121, 347. ᾧ εὑρε 123. ΑΙεκ. ἐν οἴκῳ Κυρίου] ᾿ 44. 

ΧΧΡΝ. Ὅμοιος αὐτῷ 19] ρτγρηηΐεῖ. καὶ Οεογρ. δῖαν. Ὁῆσορ. Ὅ- 
μοιος αὐτῷ οὐκ ἐγενήθη] ὁμοίως οὐκ ἐγενήϑη αὐτῷ ΑΙά. ἐγενήϑῃ] 
ἐγεννηϑὴ 111, 134. ἐγένετο 10, 82, 93. Οὐοπιρὶ. Τπεοάοτγει. Ω.. ς7. ἴῃ 
4 Ἀεξ. ἔμπροσθεν αὐτξ} ροηΐε ροίξ βασιλεὺς 82; 93. το8, Οοτηρὶ. 
ὃς ἐπέξρεψε] οὗς (πιεπι.) ἐπεγρεψε 19. πρὸς Κύριον---καρϑίᾳ αὐ- 
18] ἐν ὁλὴ καρδία αὐῇε προς Κυριον 24ς. αὐτΨ), γ1. κχαὶ ἐν 
ὅλῃ τ᾿ -οἰσχύϊ αὐτξ] καὶ ἐν ολη ἰσχυι αὐΐκ καὶ ἐν ολῇ Ψυχη αυτου ςς. 
ἂς, ἈΠ τῇ ἰσχνι εἴ τῇ ψυχη, ςό,246.ὉἩ κχαὶ ἐν ὅλῃ ψυχῇ] και ψυ- 
Χἧ 71. καὶ ἐν ὅλῃ ἰσχύϊ αὐτξ] καὶ ἐν ολη τῇ ἰσχυ, 93. ἰσχύι} 
ἰσχύει 24ς. ῬΓδδτηϊτ, τῇ Οομρ. κατὰ πάντα τὸν νόμον] και 
τανΐα τὸν νομὸν 74. Ῥγρτηϊῖ. καὶ 247. Μωυσῇ] Μωυσης ΧΙ. 
Μωυσεως 44) ξς, 4, 745 τῖρ, 120, 121») 123. 1345)144γ 18,236, 244. 
24373247. ΑἸά, Αἰεχ. (δῖ, Νίο. Μωυσεος 71, τοό. Μωσῃ 93» 108. 
Μώωσιως 442. καὶ μετ᾽ αὐτὸν] καὶ μετ᾽ αὐῇκ 93. (αι, Νίς. ὅμοιος 
αὐτῷ] ομοιος αὐΐᾳ το. Οὐομρὶ. -Ἐ ἐδέποτε ἐν βασιλεῦσι 8ῖαν. Οἴἶτορ. 

ΧΧΨῚ. Κύριος] το. ἀπὸ ϑυμξ] ἀπο οργῆς 10, 71)93, τοβ, 
158. Οοπιρί. τῆς ὀργῆς] α τῆς ΧΙ, 44) 74) τοῦ, 1109, τῶ3,} 34, 
144,336,242,247. ΑἸά, (41. Νίς. ϑυμε το, 93, τοβ, τς. Οοηρρὶ. 
λα 71ν 82. τῆς μεγάλης] τὰ μεγαλου 11, το, 82, 93, τοβ. Οοηρὶ. 
ὀργὴ} εν 'τῇ ὀργῃ 1Π|| 110, 123. ΡχρειηϊἝξ, ἐν 19, 84, 93. Οοπρρῖ. Δ κΑΣ ως Ἂν ἘΕΥΥΣ : ὀργῃ αὐτῷ} α 71. α αὐτῷ Οεος. ϑίαν. ἐν τῳ ἴϑδὰ }) Ῥγβουλῖ, εν 
Ἱερασαλημ, το, 108. κα ἐν 4, 119. ἐπὶ τὸν Ἰάδαν Ατηι. τ. Απῃ. Εά, 
Οεοσς. δῖαν, ἐπὶ τὲς πταροργισμὲς ἐπι τραύϊας τους ταροργισμες 
19, 82, 93) 1ο8. ΟΟπι|ρ. ἃς παρώργισεν] ἃς ταρωργήσεν 10. 
ΓΧΧΨΙ͂Ι. Καί γε τὸν] καὶ τὸν 44. καὶ γε καὶ τὸν 93, το. Οοπιρί. 
Καί γε τὸν Ἰάδα] ἰδὰ τὸν Ἰόδαν 8ῖαν. Οἶτορ. ἔτι καὶ τὸν Ἰόδαν 8ίαν. 
Μοίᾳ. ᾿[δδα] Ιαδαν 44) ςς, ς6, 645 74, 92, 93, τού, 110, 134, 144; 
158, 236. (οπιρί. ΑἸὰ, ΑἸεχ. (δῖ. Νίο. πὸ τῇ τποροσώπε] α τὸ 44, 
64,93, 246. ΟΟπΠΊΡΙ. εκ τῷ τροσωπε 123. τοροσώπε με] τροσωπὰ 
αὐτῇ 11. τροσωπου μοι 242. ἀπέρησα] ἀπόσομαι (ἢ.) γι. 
ἀπεώσομαι} ἀπώσομαι ΧΙ, 445) ς 5» 64, 82, 92, τού, τοϑ, 110. 123» 
Ι 34,Ἅὕ ς8, 236, 247. Οοτρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. (δι. Νίο. αἀποσομαι 71, 93. 
ἀποσωμαι 24ξ. τὴν Ἱερεσαλὴμ) εξ Ἰσραὴλ 246. οὗ εἶπον] ὃν 
εἶπον 44) 745) 923) τού, 120, 123, 134) 144) 236, 244. Αἰά. (δι. Νίς. 
εἰς ὃν εἰπὸν 82) 93) 108. Οοχηρί. ὃν εἰπα 247. ταερὶ ὃ εἶπον Αττη. τ. 
Απη. Ἐά. δῖαν. ὌΕχαι] ϑήσω Απῃ. τ. Απῃ. Εὰ. ἔχω ϑ8ίαν. Οἴτορ. 

ΧΧΨΤΙΙ. ᾿ἸΙἸωσίου] Ιεστα 24ς. ἐχὶ ταῦτα] ἰδὲ ταντα ςό, 246. 
οὐχ, ιδε ταντα 244. ἐπὶ βιδλίῳ] ἐπι βιδλιου 243, 244) 47. ἡμε- 
ρῶν] τῶν ἡμέρων 11, ΧΙ, τό, 64, 745 τού, 119, 121) 123») 134, 1449 
158, 216, 242, 243, 24ζ, 247. Αἰἴεχ. (αἴξ, ΝΝὶο. α δῖδν. Οἴἶγορ. 

ΧΧΙΧ. Ἐν δὲ ταῖς] κα δὲ 82, 93. Οοπηρ!. Ηἴο ἱηοίρὶξ ςἂρ. χχίῃ, 
ἴῃ Ἐά. Αἰά. ἡμέραις αὖτε} ἡμέραις Ἰωσειου 82. ηἡμερᾶις τὰ Ἰωσιε 

93. μέραις Ιωσιου τοϑ. τ. ΑΙ. ἡμέραις ταύταις δίαν. Οἴτορ. 
Φαραὼ Νεχαὼ] Παραυὸν Νεχαὼ Απῃ. 1. Αστη. ΕάΔ. Παραὼ Νεωχὼ 
Οθογρ. Φαραὸν 8[αν. Οἷἶτορς. Φαραὼν Νεχαὼ 8ϊαν, Μοῖᾷ. Νε- 
χαὼ 15] ἔχαω τς8. Νεαχω (εἰ. Νεχαω) 24ς. Ναελαο ὅγτ. Βατ- Ἠεδτ. 
βασιλεὺς Αἰγύπ]ου] βασιλεὺς Αἰγυπήίων Ατπι. τ. Αγηι. Ἑά. ἐπὶ 

βασιλέα ᾿Ασσυρίων] ἐπι τον βασιλεα των Ασσυριων 93, 
νβρεν τέρεν ἀονίονμσ ϑγύ. Βατ- εῦσ. ἐπὶ ποταμὸν] ἐπὶ τὸν ποτα- 
μον τού, τοϑ, τς8, 54). Οοπιρὶ. Εὐφράτην] ργβοποῖτί. τὸν 123. 
Αφρατὴν 242. ᾿Επράτην Απῃ. 1. Αγ. Εά, καὶ ἐπορεύϑη] καὶ 
ἐξεπορεύϑη 8:14ν. Ἰωσίας] - ὁ βασιλεὺς 93. 1ο8. Οομιρὶ. Ατηλ. σ. 
Ἄγαν, Ἐ4. ῥγαπήςτ, ὁ βασιλεὺς 447. ΟΘεοτρ. ϑῖαν. εἰς ἀπαντὴν 
αὐτἈ} εἰς ἀπαντήσιν ἀντῳ ΠῚ, 93, τοβ, 24ς. ΟΟΠΡΙ. 
αὐτου ΧΙ, ςς, ςό, 64, γι, 74) 92, τού, 110) 121) 123, 1347 144) τς8, 
236.) 242, “46, 247. ΑἸά. ΑΙοχ. (τ. ΝΙς. Νεχαὼ 2] Φαραω 19, 
82, 93) τοϑ. (ὐοπηρ!. ροηΐξ ροίξ αὐον βπαϊ. 71. ἔνχαω (αε!. Εχαὼ) 
1:58. α 24ς. Αἰεχ. Απη. ἘΔ... ὁ βασιλεὺς Ναχωὶ Οεοτρ. Νεοχαΐ 
βασιλεὺς» δ[αν. Οἴτορ. -Ἑ βασιλεὺς 8ἴαν. Μοΐᾳ. ἐν Μαγεδδὼ] 
ἐν Μακεόδω (ἢς ἴπτα) ςς. εν Μαγεῦδων (ἢς ἱπῆ8) τοι, 14). ϑίαν. 
Μοίᾳ. εν Γεδδω τς8. ἐν Μακεδὸν Ατγηγ. τ. 8ῖαν. Οἴἶτορ. ἐν Μακεδὼ 
Αι, Ἐά. ἐν Μαγεδὼν Θεοῖς. Μαγεδδὼ--- Μαγεδδὼ ἴῃ ςοτη. [ε4ᾳ.} 
α Ἀἰτεγαῖγ. οὐ πη ἰπτεγπιθὰ, 92, 236, 222. ἐν τῷ ἰδεῖν] ἐν τω ἀπαντή- 
σι 19, 82, 93, τοϑ. (οπηρὶ. ὅτε ἴδεν Οφοῖρ. 8ῖλν. ἐν τῷ ἰδεῖν--- 
ἐκ Μαγεδδὼ ἴῃ σοπι. {ε4.] κ συπὶ ἱπίογιηδά, (Βα Βεπίασ ἴῃ τΔΓρ. Ὁ δ]. 
ΤῊ. Ῥεδῖεγ ἐκ Μαγεδδὼ) τοό. αὐτόν] -Κ αὐτω 19, 82, 93, τοϑ. 
“Ἢ αὐτὸν Οοιρὶ. 

ΧΧΧ. Καὶ ἐπεξίδασαν] καὶ ανεδιδξασαν 82, 93) 123. 

1οϑ. Οομηρὶ. 

ἐπεδίδ, 
αὐτὸν] ἀνεξιδασαν 19, τοϑ. ΟὐπΊρὶ. α αὐΐον 24). ἐπέϑεντο αὐτὸν. 
ἐφ᾽ ἵππον 8ϊΑν. Οἴἶτορ.. οἱ παῖϑες αὐτῷ} Ροηΐς ΡοΙξ νεκρὸν Αἴοχ. 
ἐκ Μαγεδδὼ] εν Μαγεῦδω 93, τοϑ, 119, 123, 134,),14421ς8,243,24:.. 
Οοάεχ ὅ5γγ. Ραγῖ, Οομηρὶ. ΑἸά. σαι. Νίς. ἐν Μαγεδὸν δῖαν. Οἴτορ. 
ἐν τῷ τάφῳ αὐτῷ] -Ἐ ἐν πολει Δαυμδ ΧΙ, το, ξ2, ξό, γ4, 92, 93, τού, 
1οϑ, 119, 120, 121) 134) 1449) 1ς8, 236, 242, 243, 244, 24ς, 246, 
247. Οὐοάεχ ὅγγ. Ῥαγὶῖ, τηᾶγρ. Οουηρὶ. ΑἹά, Οεογρ. δ[αν. Μοίᾳ., ἐν 
πολει Δαυιδ 44. ἐν τῷ τάφῳ αὐτῷ τὰ ττατρὸς αὐτῷ Ατω. τ. ἐν τῷ 
τάφῳ ἐν τῇ πόλει Δαξὶ δ 51ν. Οἴτορ. - καὶ ἔλαβεν] και εδασιλευξεν 
19, 93) 108, ὁ λαὸς τῆς γῆς] Ἐ ἐκείνης ϑίλν. λαὸς] βασιλεὺς 
(οὑπὶ φυΐπφυς ρυπᾶιυ!ς ΔΙΡΙοτρεῖ8, οὲ {Πυργαίουριο δὉ αἱ. πῃ. λαος) 
τοῦ. τὸν Ἰωάχαφ] λ τὸν 44. Ἰωαχαξ] Ιωαχας (ῆς ἱπῆτα 1], 
46, 64, τι9, 244.) 24:. Αχαζ 93. ᾿Ωάχαξ (ἢς ροῆολ) Ατηη. σ. 
᾿Ωχωζία Οοογρ. Ἰόαζ ϑῖαν. Οἴτορι καὶ ἔχρισαν αὐτὸν] καὶ 
ἐχρῆσαν αὐτὸν 93. -ἰ- ἐπὶ βασιλείαν 8ϊαν. Οἴτορ. καὶ ἐδασί. 
λευσαν] καὶ ἐδασιλευσεν 11], 44. ἐξασίλευσαν αὐτὸν] ἐδασίλευσεν 
ἐπ᾿ αὐτὲς 5Ιαν. Οἶτορ. αὐτὸν 1.144. ατὶ τῷ πατρὸς] ἀντι 
Ἰωσιξ τὰ πατρος 10, 93. 108. 

ΧΧΧΙ. ἦν Ἰωαχαζ] αν τς. α Ιωαχαζ γι. καὶ τρίμηνον 
χαι τρεῖς μῆνες ΧΙ. καὶ τρεῖς μῆνας 44. ξ 5) 64,71, 74) 92, τού, κ10, 
120, 1217) 123) 134) 144, 158, 216, 242, 243.) 243) 247. ΑΙά. ΑΙεχ. 
(τ. Νῖς. Αππῃ. τ. στη. Ἑά. ϑαν, Μοίᾳ. τρεις μῆνας 244. 
τρίμ.---Ἱερεσ.} κα οὐπιὶ ἱπίετγπηθά, 81δν. Οἴτορ. 
93. τῇ μητρὶ αὐτΆ} τῆς μητρὸς αὐτῷ Απη. τ. Ατη. Εά, Οεοτρ. 
δῖαν. ᾿Αμιτὰλ] Αμειται Π. Αὐταλ τι. Αμιτᾶν 120. ΑἸά. Αἱ- 
μιταλ 344. Αἰϑανὰ Οεοτρ. ᾿Αματανὰ δ[Αν. Οἶτορ. Ἱερεμία] [εἰ 
ρέμνι5 56. Ἱπερεμιβ. 93. ἐκ Λοθνα] εκ Λημνα 11. εκ Λεῖνα ΧΙ, 64, 
119, 243, 244.24ς. ἐκ Λομνὰ ςξ, τό. εκ Λεμνὰ 71) 121) 1ς8, 247. 
ἐκ Λεωνα 82. ἐκ Λοῦδεννα τοϑ. (πρὶ. ἐκ Λοξενά ΑΙεχ. ἐκ Λεξνά 
Ασπὶ. 1. Ασπὶ. ἘΔ. ἐκ Λοδινά Οδογς. Ἰολήδ 8ίδν. Οἰἶοξ. 

ἐν Ἱερεσ.] ἐν Ἰσραὴλ 

εἰς ἀπταντησ " 
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ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ. 

ὀφθαλμοῖς Κυρίου, κατὰ “πάντα ὅσα ἐποίησαν οἱ πατέρες αὐτῇ. 
ΚῈ ᾧ, ΧΧΠΠ, 

Καὶ μετέςησεν αὐτὸν Φαραὼ 

Νεχαὼ ἐν Ῥαξλαὰμ ἐν γῆ Ἐμαν τῷ μὴ βασιλεύειν ἐν Ἱερεσαλὴμ, χαὶ ἔδωχεν ζημίαν ἐπὶ τὴν 

γῆν ἑχατὸν τάλαντα ἀργυρίου χαὶ ἑκατὸν τάλαντα χρυσίου. Καὶ ἐξασίλευσε. Φαραὼ Νεχαὼ 

ἐπ᾿ αὐτὲς τὸν ᾿Ελιαχὶμ υἱὸν Ἰωσίου( βασιλέως ᾿Ιάδα) ά ἀντὶ Ἰωσίβ τοῦ πατρὸς αὐτϑ' χαὶ ἐπέσρεψε 

τὸ ὄνομα, αὐτΈ ᾿Ιωακίμ' καὶ τὸν ᾿Ιωάχαζ ἔλαξε καὶ εἰσήνεγχεν εἰς Αἴγυπῖον, χαὶ ἀπέϑανεν ἐχεῖ, 

Καὶ τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον ἔδωχεν Ἰωαχὶμ τῷ Φαραῳ, ““λὴν ἐτιμογράφησε τὴν γῆν τῇ δβ- 3ς. 

γα! τὸ ἀργύριον. ἐπὶ σύματος Φαραώ" ἀνὴρ χατὰ τὴν συντίμησιν αὐτῷ ἔδωχαν τὸ ἀργύριον χαὶ 

τὸ χρυσίον μετὰ τῇ λαδ τῆς γῆς τοῦ ὅδναι τῷ Φαραῷ Νεχαώ. Υἱὸς εἴχοσι χαὶ πσέντε ἐτῶν 36. 

Ἰωαχὶμ ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν, χαὶ ἔγδεχα ἔτη ἐξασίλευσεν ἐν Ἱερασαλὴμ, χαὶ ὄνομα τῇ Μητρὶ 

αὐτῷ ᾿Ιελδχφ ϑυγάτηρ Φαδαὶλ ἐχ Ῥεμά. Καὶ ἐποίησε τὸ “πονηρὸν ἐν Ἰρ5 Με: Κυρίου, χατὰ 

“ῴ΄ἄντα ὅσα ἐποίησαν οἱ πατέρες αὐὖτξ. 

ἘΝ ταῖς ἡμέραις αὐτϑ ανέξῃ Ναδεχοδονῦσορ βασιλεὺς Βαξυλῶνος, χαὶ ἐγενήθη αὐτῷ ᾿Ιωαχὶμ᾽ 

δοῦλος τρία ἔτη" χαὶ ἐπέςρεψε χαὶ ἠθέτησεν ἐν αὐτῳ Καὶ ἀπέςειίλε Κύριος αὐτῷ τοὺς μονγο-. 

ΧΧΧΙΙ. Καὶ ἐποίησεῖ - Ιωαχαῷ 93, το. ἕν ὀφϑαλμοῖς) 
εγωπιον (ἢς ἰπῆῖτα 44, 93» τοϑ. ΟΟμΏρ].) 123, 236. (αι. Νίς. κατῶ͵ 

σαντα] καὶ σαντα 74. 
ΧΧΧΠΙ. Καὶ μετέρησιν] κῶι ἀπερῆσεν 44. Νεχαὼ] Ἔ βασι- 

λεὺς Αιγυπῆου 93, τιο8. ἐν Ῥαξλαὰμ!] καὶ ἐν Ῥεφλαὼ ϑῖαν. Οἴἶτορ. 
Ῥαδλαὰμ] Αὔλαα 11. ῬΡεῦλαα ΧΙ, ςς» ςό, 92, τού, 120, 1345) 144. 
243, 244, 24:. Οοὐεχ ὅγγ. Ραγ, Οοπιρὶ. Οδῖ. Νίο. Ῥαδλαα 44; 
121. Ῥεφλαα 64. ἊΠ Ρεδλα γι. Ῥεδαα γ4. Ῥεῦλαν 82. Δεῦ- 

λαϑα (οἰπὶ ε ἴυργα [1π.) 93. Δεφλαϑα τοβ8, Ῥεμδλαα 119. Ῥεμ- 
ἔλα 121) 247. Ῥεμλαα 1.8. Ἑδλαα 236. Ἐδλεα 5245. Δεδλαὰ 
Αἰεχ. Θεξλὰδ Ατη. 1. Δεδλῶϑ' Ατπι. Ἐά. Ῥαπλὶ Θεοῦ. Ῥεξ- 

λαὰμ ϑ8[ν. Μοίᾳ. ἐν γῆ} εν τῇ ξς. λεν7ι.. Ἐμαάϑ] ματ]], 
ΔΑἰμαϑ 44. 71, 74.593. τού, τοβ, 120, 1215) 123, 134) 144) 1 ς8, 244) 
δᾷς, 247. Οομηρ]. ΑΙά. ΑΙεχ. Αὐγυπῆου ε6, “46. Αιμαν 64, τιρ. 

Αἰϑαμ 216, 242. (δῖ. Νίο. Ἐμὰπ ΟΘεογρ.  ᾿Ἐμὰν ϑ8ϊαν. Οἴτορ. 
τοὺ μὴ βασιλεύειν] α τον ς6. -ἰ- αὐἶον 715). 93» 108, 143. ΑἸεχ. ὅτε 
ἐξασίλευσεν Θεοτρ. δῖαν. Οἰἶΐτγορ. καὶ ἔδωκεν] καὶ ἐπέϑηκε δ[αν. 
ἔδωκεν ζημίαν] ἐπεδαλε Φόρον 10, 55. 82, 1οϑ, 1ς8. Οοπιρί. εδαλεν 
φορον ού, 93 346. ζημίαν ἐ ἐπὶ τὴν γῆν] αὶ 11, ΧΙ, ϑφ 71» ΓΙῸ, 

24ς-. ἐπὶ τὴν γῆν] - ἐκείνην ϑῖαν. Μοίᾳ. ἑκατὸν τ" --ἑκατὸν 2] 
α Αἰϊτεγυῖγ. οὐτὰ ἰηϊεγηηθά, 1.4.4. ἑκατὸν τάλαντα ] ργαιηῖτ. καὶ εδω- 
καν τό, “46. ἑκατὸν τάλαντα ὅζο. δὰ ἔπη. ςοῃ,.} εὐπίμηι ἑαίομίὶς 
ανρεμιὶ, εἰ ἰαίσπίο ααγὶ ας. καὶ ἑκατὸν τάλαντα λα ἑκατὸν ΧΙ, 
γι, τι9. καὶ δικα τάλαντα το, τό, 82, 93, 1οϑ, 246. Οοπιρὶ. 
Αἴ. 1. Ἄγ. ΕἘά. α ταλαντῶ 44. καὶ ταλαντὸν ζζ, 1ς8, 24ς. 

χρυσίου] χρυσᾶν 55: 
ΧΧΧΙΝ, Καὶ ἰδασίλευσε---τατρὸς αὐτῷ Εἰ ἱπιρετανὶ! Ῥάαγαο 

ωρεγ 1) αεὶ, ὝΔΕΕΙΣ Μιο ας τεςπαπίς πὶ μάνα ργο Κα ραίγε Δμο : 

Ατηδγ. Φαραὼ Νεχαὼ] λ Νεχαω )1,).2 36, 242. (δι. Νις. Φαραὼ 

Αἰγύπ]ου Νεχαὼ ΟΠιγίοίε. νἱ]. 848. ἐπ᾿ αὐτὲς} ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ 
Ομβιγίοῖ. 1. οἷ. τὸν ᾿Ἐλιακὶμ] τον Ελιακειμ 44) 64, 93, τού, 121, 
144) 1ς8, 242, 24ς. ΑἸεχ. (δῖ. Νίο. τὸν ᾿Ελιακὶν Οοπιρὶ. τὸν 

Ἐλιακὶμ υἱὸν Ἰωσίς] τὸν υἱὸν Ἰωσίου Ἐλιακεὶμ Ομ γίοίε 1. εἰ. υἱὸν 
ἸΙωσίε] νιον Ιωσιας ΠΙ. βθασιλέως---σατρὸς αὐτῷ} αὶ οὐπὶ ἱπιειτηεά. 

Ομιγίοῖ. 1. οἴ, βασιλέως Ἰάδα] , ΧΙ, 82, 93, 1ο8. ΟομΩρὶ. 
ἀντὶ ᾿Ιωσΐου] α ΧΙ. καὶ ἐπέςρεψε) καὶ ἐπεϑηχεν το, 82, 93) 108. 
Οομρὶ. καὶ ἐπέρρεψε---ἰωακίμ] μετονομάσας αὐτὸν ᾿Ιωακείμ 
ΟΠ ιγίοί. 1. εἰζ. εὐ εοπυετ!} ποιό 7οαολίπε ΑΤΩΡγ. τὸ ὄνομα αὐτὰ] 

αντω ονομῶ τ, 82, 93, το8. (πρὶ. ἸΙωακίμ] Ιωακειμ (ῆς ἱπῆτα 
64,93, τού, τοϑ, 121) 198, 242. Αἰεχ. (αἵ. ΝΙς.) 19, 82, 134») 24ς. 
Ἰωκείμ (ροῆεα ᾿Ιωακείμ) ΑἸά. καὶ τὸν Ἰωάχαξφ] τον δὲ Ιωαχαῷ 
93» το8. Οοπιρὶ. 5[αν. Μοίᾳ. τὸν δὲ Ἰωαχὶμ Οεοῦρ. καὶ τὸν Ὀζὰρ 
δῖαν. Οἷἶτοςσ. Ἰωάχαζ) ἸΙωάζαρ ΑἸά. καὶ εἰσήνεγκεν] καὶ ἐπη- 

γάγεν 10. καὶ πγᾶγεν 44. καὶ ἀπηγαγεν 82, 93, 1ο8. (ὐοπηρὶ. 
εἰς Αἰγυπῖον] ρτατηῖττ. αὐον 19, 93, τοϑ. ΟΟμΡΙ. 

ΧΧΧΝ. Ἰωακὶμ] Ιωαχειμ (ἢς ροίξε4) 44. Ἑλιάκειμ 52. 
Φαραῳ] -- Νεκαὼ ΑἸεκ. τλὴν ἐτιμογρ.--Φαραώ 29} α οὐπὶ ἴη- 
ἰετπεά. 196. τῦλὴν ἐτιμογρ. ὅζο. δὰ ἢϊι. οοπ2.} κ 71. ἐτιμογρά- 
φησε) ετιμογράφησαν 11,11]1,243, 244, 24ς. εὐφοβολόγησε 82. εφο- 

ρολογῆσε 93» 108. ΟΟΠΊΡΙ. ἐτμογράφησε (Δ) 242. ἔτι γράφησε 
( ο) ΑΙά. τῇ δῶναι] α τοῦ τό, 46. τὸ ἀργύριον] Α τὸ 44. 
ἐπὶ ςόμαἾος} ἐν λόγῳ Ατι. τ. Αχηι. Ἑά. κατὼ τὴν συντίμησιν αὐ- 

φῷ 

τῶ 
Ὃ 

18] καῖα δυναμιν αντου το» 82, 93, τοϑ. Οοιηρί. 

αὐῇε Οοάεχ ὅγγ. Ῥαγῖ, τοᾶσσ. ἔδωκαν] ἐδωκεν 19, 449 64) 74) 85, 
τού, 19, 120, 134) 144; 236, 242. ΑἸά. τὸ ἀργύριον] κα τὸ το. 
μετὰ τῇἪ λαξ]) σαρα τὰ λᾶξ 44) 532) 64, 74) 92, τού, 119, 120, 121, 
123) 134, 1445) 1ς8, 236, 242, 243, 2445) 24ς; 247. ΑΙ]ά, (Αι, Νίς. 

παρὰ τῷ ([.) 82. ἀπὸ τῷ λαξ ϑἷλν. τῆς ἡ" ς}]  αὐα 10. 

α 24ς. εἰ ἐκείνης ϑίαν. τῇ δδναι] δουναι ντὸ το, τοϑ. Οοπρὶ. 
δουναι αὐτῶ 93. διδεῖ τοῦ 'ἴπ ομδγαδς. πηίποτε Αἴοχ: Νεχαω] Ἐν-- 
χάω 1588. ᾿ἘΕχαῴ ἈΠ: : 

ΧΧΧΥῚ. Υἱὸς εἴκοσι--- Ἰωακὶμ] εἴ εἴκοσι καὶ πέντε ἑτῶν Ἰωακεὶμ ἧ ἣν 

Ογεῖ!!. ΑΙεχ. νοὶ. 1}. ρ. 283. ἥν δὲ κη΄. ἐτῶν Ἰοακὶμ ϑ8ϊαν. Οῆτορ. 
Υἱὸς εἴκοσι---αὐτὸν] και ἦν Ἰωάκεῖμ ἕν τῷ βασιλευειν αὖον ετων εἰκο- 

σιίπεντε 44. εἴκοσι καὶ πέντε ἐτῶν) -- ἣν 93: ῖοϑ, ις8, 243. 

Οὐπηρὶ. Ἰωακὶμ) Ιωχκειμρ 74) το. ἐν τῷ βασιλ. αὐτὸν} ἐπ 
γέρπαπάο ΑΤΘΌΓ. καὶ ἕνδεκα ἔτη} α καὶ 24ς. ἐβασίλευσεν} 
- Ιωακεμ 247. καὶ ὄνομα τς. δὰ ἔῃ. σοι). α ΟΠ]. ΑἸεκ. Ἰος, 
οἷ, τῇ μητρὶ αὐτῷ! τῆς μητρὸς αὐἷκ το, το8. Οοπιρῖ. Ατγπι. σ. 
Απῃ. Ἐά. Θεογρ. 5ιαν.. ᾿ἰἸελδὰφ] ΤΙελλα 11. Αμιταλ 19, τοβ. 
Αμιταα 93. Ζαξαδια τ21,247. Ελδαφ 123, 236, 242. (δῖ. ΝΊς. 
Ζαξεδὰ ΟομρΙ. ᾿Ἑλδὰδ Αγ. τ. Ἑλδὰπ Αγ. Εά. Ἰελδὰπ 
Θεοῦ. Ζεῤίἠα Ψυϊ. Φαδαὶλ] Εδειλ 11, ς6. Ἐπεδδιλα 1Π. 1ε- 
βεέμιου 19, τοϑ8. Φαελ 82. Ἱπερεμιξ 93. Φαδαηλ τού, 110, 123, 
144, 236, 242, 243, 244. δῖαν. Μοίᾳ. Φαδαΐα τ21ι. Οοιηρὶ. ΑἸά. 
Φαδιηλ 24ς. Εδηλων 226. Ἑτ]αλὰ Ατπι. τ. Ἑτ]ελὰ ς Οοάϊοες 
δεγρῖ. Αὐτῃ. Ἐὰ, Ἰεδδὲλ το Οοάϊοεβ δεῦρ. Παδὲλ σδοῦρ. Φαδὲλ 
δϑίαν. Οἷἶτορ. ῥάσάαια Μαϊρ. Φαδαὶλ ἐκ Ῥεμα] Φαδελσαρεμᾶ 

(Πς) γ1. ἐκ Ῥεμα] ἐκ Κρεμα 1. ἐκ Ῥυμα 111. εκ Λοξεννὰ 10, 
939 108. ἐκ Ραμα 123. ἐξ Ἔρεμα Οοάεχ ὑην5 δεῖ. ἐξ ὭὩμά 
(πιαγρ. ἐκ Ῥεμά) Αστῃ. Εά. 

ΧΧΧΝΊΙ. Καὶ ἐποίησε] -- Ιωᾶκειμὶ 93, τοϑ. ἐν ὀφϑαλμοῖς 
Κυρίου] ἐγώπιον Κυρίου Αἴοχ. ἐναντίον Κυρίου Ογη}}. ΑἸεχ. 1. οἰξ. 

Ι. Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις δῖαν. Οἴἶτζορ. ἡμέραις 

αὐτῷ] πμεραις εχειναὶῖς 19, 93» το. Ναδεχοδονόσορ] -“- ἐπι τὴν 
γὴν 19, 93» τιο8. Ναδεχεδενοσορ (ἢς ἰηῆτα) 1.8. Ναδεχοδονόσωρ 
(ῆς ροῆει) σοπιρὶ. Ναξεχβδονόσορ πη. 1. Ναδιχοϑδονόσορ (ἔς ἰη- 
[ιΑ) ϑίαν. Οἷἶγοσ. βασιλεὺς Βαξυλῶνος]} ργαρτηϊῖ. ὃ 19, 93) 108. 
Οομηρὶ. καὶ ἐγενήθη] καὶ ἐγένετο 19, 939 1τοϑ. Οομηρὶ. - Ἰωακὶμ) 
Ιωακειμ (ῇς Ροξεα) 93, 1ς8. ΑἸά. Αἰεχ. Οἱ. Νίς. Ἰακϑμ (οοπτ.) 
134. ἸΙωακὶμ δοῦλος] δαλος Ιωακεῖμ 244. δξλος} α 71. καὶ 

ἐπέςρεψε] και απερρεψε 123. ΑἸά. καὶ υπερρεψεν 18. και ἐγρεψε 
247. καὶ ἠϑέτησεν ἐν αὐτῷ] α καὶ Ατπι. τ. Απτη. Ἑά. καὶ ἠϑέτη- 
σεν αὐτόν Οεοτρ. εἰ αδῥεεί! ἐμπ ϑίδν. ἐν αὐτῷ] α ἕν 445 245. δᾶ- 
Ὀεῖ ἐν ἴῃ οδιαγδᾶς. πιίμογε ΑἸἰεχ. 

11. Καὶ ἀπέφειλε. Κύριος αὐτῷ] 144. Κύριος] α ΠΙ, ΧΙ, 71; 
74, 82, (1οό. μαδεῖ ἔργα [ἴῃ. δ αἱ. π|.} 120, 1347 1.58, 243, 244. 

Κύριος αὐτῷ] επι τον Ιωακειμᾳ Κυριος 19, 93. 108. ἔς, πιῇ τὸν Ἰωα-. 
τὲς μονοζώνους 15] α τας (ἢς ἰπ4) το, 93» τοϑ. “ κὶμ, Οουρρὶ. 

Οοτηρὶ. εὐπέζος (Ἰπ πιᾶῦρ. ἐχειηρίδγ. ϑοοῖογ. ἐχεγοίμηα) δῖαν. ΟΥ̓ΟΡ. 
μποοϊπόϊος (τηᾶτρ.. ῥεϊαίονοι ἰφυε!) δῖαν. Μοῖᾳ. ἰαἰγμπεμίος Ψυῖσ. τῶν 

“Χαλϑαίων] α 246. 
αλΐποσε Αἷοχ. καὶ τοὺς μονοφώνους ι"-- Μωὰδ] και Συριας καὶ Μ θ 

τῶν Χαλδ. καὶ τοὺς μονοζ.] μαθεῖ ἴῃ ομαγαῖξ. ΄, 

38: 

34. 

57: 

καΐα τὴν δυναμιν " 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ. 
ΚΕΦ. ΧΧΙΝ. 

᾿ φώνες γὼν Χαλδαίων, χαὶ τοὺς μονοζώγους Συρίας, 
ερο 59 ΝΗ Νν» ΄ δ Ε »" ", νους υἱῶν Αμμων, χαὶ ἐξαπέςειλεν αὐτὲς ἐν τῇ γῇ 

9 4 2 . ἰϑω ᾿ 3 "Ὃ ρὸ δ ὃν ἐλάλησεν ἐν χειρὶ τῶν δόλων αὐτῷ τῶν προφητῶν 
" ΝΣ» » 29. κ᾿. 2 ΄ ἀποςήσαι αὐτὸν ἀπὸ τῇ ππροσώπου αὐτῶ ἐν ἁμαρτίαις 
ΝᾺ κὰ ὦ δῳ» ΝΨ Χ ε γέ τὸ αἱμὰ ἄϑῶον ἐξέχεε, χαὶ ἔπλησε τὴν Ιερ 

ἘΞ ῸΣ 

Θ᾽ ἐπ 
ἱλασϑῆναι. 

χαὶ τοὺς μονοζώνους Μωὰξ, χαὶ τοὺς μονοζώ-- 
Ἰόδα τᾷ χατισχῦσαϊ χατὰ τὸν λόγον Κυρίε, 
.. Πλὴν ἐπὶ τὸν υυμὸν Κυρίαᾳ ἦν ἐν τῷ ̓ Ιόδα, 

Μανασσὴ χατὰ πάντα ὅσα ἐποίησε. Καί 
Ν Ψ 2 ΄ ουσαλὴμ αἱματος ἀϑώξ, χαὶ οὐχ ἠθέλησε Κύριος Κ Ν ἊΝ δ φν ’ 3 Ν Ν ’’ Ψ 3 ΄ αι τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ἰωαχὶμ χαὶ πάντα ὅσα ἐποί 

,’ ΦΝ ’ 7’ φῸ ρ᾿ ρὋ ΓΟ μένα ἐπὶ βιδλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν ᾿Ιόδα - 
Ζ΄ 9 .Ὁ ᾿ ᾿ ἷ ρὸ ΡῚ 9 »᾿οὉ πατέρων αὐτϑ, χαὶ ἐξασίλευσεν Ἰωαχὶμ υἱὸς αὐτῷ ἀντ᾽ αὐτῷ 

΄ 2 ρ᾿ ρὋ ρὋ ρ ᾿" λεὺς Αἰγύπ]ου ἐξελϑεῖν ἐχ τῆς γῆς αὐτῷ, ὅτι ἔλαξε 
΄ φΦφ ἰδὲ ων ᾿ δ ρὸ γύπ]ου ἕως τ πποταμξ Εὐφράτε πτάντα ὅσα ἦν τοῦ 

Ἶ α ὶ ἐγ ἰδὲ βα Ἁ ΄ 9.ἈΝ ΄ Ζ Ὁ 74 ΟΞ, ς ." ὠχχμ ἐν τῷ βασιλεύειν αὕτον, χαὶ τριίμῆνον εδασίλευσεν ἐν Ἱερδσαλὴήμ, 
3 ΄᾿- ’ ΄ : αὐτὰ Νέσϑα, ϑυγάτηρ ᾿Ελλανασϑὰμ ἐξ Ἱερουσαλήμ. Καὶ ἐποίησε τὸ τ 

Κυρίου, χατὰ πτάντα ὅσα ἐποίησεν ὁ πατὴρ αὐτ. 

σεν, ἐχ ἰδὲ ταῦτα γεγραμ- 
Καὶ ἐχοιμήϑη Ἰωακὶμ μετὰ τῶν 
. Καὶ οὐ προσέϑετο ἔτι βασι-- 

βασιλεὺς Βαξυλῶνος ἀπὸ τοῦ χειμάῤῥε Αἰ- 
βασιλέως Αἰγύπ]ε. Ὑἱὸς ὀκτωκαίδεκα ἐτῶν 

χαὶ ὄνομα τῇ μητρὶ 
ονηρὸν ἐν ὀφθαλμοῖς 

Ἔν τῷ χαιρῷ ἐχείνῳ ἀνέξη Ναδεχοδονόσορ 
βασιλεὺς Βαξυλῶνος εἰς ἱἱερεσαλὴμ, χαὶ ἦλϑεν ἡ πόλις ἐν περιοχῇ. Καὶ εἰσῆλθεν Ναξεχοδὸ-. 

Μωαβ 44. καὶ τοὺς μονοζ. Συρίας αὶ το, 24ς. καὶ τὰς μονο- 
Φώνους 4} αὶ τοὺς μονοζωνους 71) 24ς. Μωδδ] Μωαδέξιτων 19. 
Μωαβιτῶν 93, τοϑ. Οοπιρί. καὶ τὲς μονοφώνους 391 α τας μονοζω- 
γους 19) 717)93») τΙο8. υἱῶν ᾿Αμμὼν] -Ἐ καὶ εκ τῆς Σαμαρειας 10, 
1οϑ. Ἐ καὶ εχ τῆς Σαμαριῶᾶς 93Ξ.:. ἐξαπέςειλεν αὐτὲς] -- ὡςε απο- 
λεσωσιν αὐΐην Οάεχ ϑγγ. Ραγίζ. τηᾶγρ. ἐν τῇ γῇ ̓ Ι6δα] ἐπὶ τον Ιαϑαν 
195 93») 1οθ8. (ΟΠΡ]. ἐν γῇ [εδὰ 123, 1ς8, 246. ΑΙεχ. εν τὴ [εδαια 
236. κα γὴ 242. ἱπ ἐεγγαπι ΚἽμάκαπι δῖαν. ἱπ ζμάαπι υὶνρ. τοῦ 
κατισχῦσαι!) του ἀπολλύειν αὐον το, 93,) 1τοΒ. τῷ ἀπολύειν (Πς) 82. 
κατεσχύσα ([ς) 236. , του 242. τοῦ ἀπολύειν αὐτὸν Οομρὶ. τῷ 
ἀπολέσαι αὐτὲς Ατπη. τ. Απω. Εά. ἐπ οἰδονίαν ϑαν. μὲ ἀϊῥενάε- 
γεπὶ σιπὶ ΜΡ. κα]ὰ τὸν λόγον] καΐα τὸ ρημα το, τοϑ. Οοπρὶ. 
Κυρίου] α ΧΙ, 24ς. ὃν ἐλάλησεν] ὃ ἐλάλησεν 10» τοβ. Οομρὶ. 
ἐν χειρὶ] -ἰ- προφήτων 246. ἐν ςόματι ϑ8ῖαν. Οἴἶτορ. 
αὐτῷ] α τῶν 19) 93, τοϑ. ΟΟμΡ]. τῶν προφητῶν] α 246. 

Π1|. Πλὴν ἐπὶ--Ἰδδα] Ὅτι ὁ ϑυμὸς Κυρίου ἦν ἐπὶ τὸν ᾿Ιῴζϑαν 
Ατπι. τ. Δπῃ. ΕἘά. Αὐτοὶ δὲ ἦλϑον κα]ὰ ἕνταλμα Κυρίου ἐπὶ τὸν Ἰώ- 

᾿ δὰν Οεοτρ. Καὶ κα]ὰ ἔνταλμα Κυρία ὅτος ἦλθεν ἐπὶ τὸν Ἰόδαν ϑίαν. 
Οἴἶτορ. Πλὴν ἦλθεν ἐν τῷ ϑυμῷ Κυρίου ἐπὶ τὸν ᾿Ιόδαν 8ίαν. Μοίᾳ. 
ἐπὶ τὸν ϑυμὸν] ϑυμος το, 82, 93» 108. Οομηρί. ἐπεὶ ϑύυμος 123. εν 
τῷ ϑυμω τς8,4ω46.. ἦν ἐν τῷ ̓ 16δα] ἦν ἐπι τὸν Ιαϑὰν το, 82, 93» 
τοϑ. (οηρρί. αι. Νὶς. ἀπορῆσαι αὐτὸν) αποςηναι αὐῇον ΠῚ, τῶι, 

347. ΑΙά. τὰ αἀποςηναι αὐῇον το. Οοπιρ!. ῥγαοταῖτι. τὰ 93.) τοϑ, 123. 
ἀπὸ τοῦ προσώπου] κα του 445 ς 5» 64. 745 93. τού, 123, 1345 1 8, 236, 
245, 347. Οοπιρί. ΑἸὰ. ΑἸεχ. α τοῦ προσώπου Ολῖ. Νίο.. προσ- 
ὠὧπε αὐτῷ} α αὐΐκ Π, ΧΙ. ἔν ἁμαρτίαις] δια πασας τας ἀμαρτιᾶς 

19, 93» 108. Οοπιρὶ. διῶ ἁμαρτιῶν Ατπν. τ. Αγπι. Ἑά. Θεοτσ. ὧμαρ- 
τιῶν χάριν δῖαν. Μανασσῇ] Μανασια ὅαν. Οἰξτορ. 

ΙΝ. Καί γε τὸ] καὶ τὸ ΧΙ, 64, 82, 24ς. Καί γε τὸ---ἐξέχεε] 
ΕΔ γορίεν ἱπποχίμπι  απρπίποηι φιόπι ἐμά Αττη. τ. Αππη. ἘΔ. ΘΟ οτγς. 

ϑίαν. Οὗἶτορ. Καί γε τὸ αἷμα ἀϑῶον] καὶ ἐν τω αἰμαῖ! τω αϑώω 19) 

93) τοϑ. ΟΟπηρί. τὸ αἷμα] α το 1], ςό, 74) τού, 119, 121, 123) 134) 
144. 158, 236, 242, 243, 246, 247. ΑΙεχ, Οαῖ. ΝΙς, ἀϑῶον] τὸ 
αϑωον ΧΙ, 82. ἐξέχεε] ὦ ἐξέχεεν Ιωακεὶμ το, 93) τοϑ. ὃ ἐξεχεε 
ς6, 64: 71. 82, 119, 121) 247. -Ἐ Μανασσης πολυ σφοδρα 243,244. 

ὦ ἐξέχεεν Οοπηρ. καὶ ἔπλησε] καὶ ἐνέπλησε 19,93» 1ο8, 243, 244. 

Οοπιρὶ. ἔπλησε γὰρ ϑῖαν. Οἷἶτος. καὶ οὐκ ἠϑέλησε] καὶ διὰ τῶτο 
ἐκ ἠϑέλησεν Οφογρ. ἢς ἔετε δῖαν. Οἴἶγορ. εἴ) οπιο καὶ, ϑίδν. Μοίᾳ. 

Κύριος α Θεοῦ. ἐἰλασϑῆναι] τε ιώσϑηναι 93. ΡΓαΙηΐ. τοῦ 108. 
Οοπιρὶ. εξιλασϑηναι 244. ἐλεῆσαι αὐτόν 8ϊαν. Οἴἶτορ. ἐλεῆσαι 
δῖαν. Μοίᾳ. 

Ν. Ῥεεῖξ οοπι. ἰπίερτ. 24ς. Ἰωακὶμ] Ιακιμ (οοττ.) 134. ωα- 
κε (ἢς ἰ;ῖτα) 242, 2444. οὐκ ἰδὲ ταῦτα] κα οὐκ 56. αχι ταυτα 
121, 247. Βιαδεῖ οὐκ 'π οβμαγαέξ. πιΐποτε ΑΙεχ. οὐκ ἰδὰ ταῦτα γε- 
γραμ..] ποηπο {εγίρια (μπὲ Αταδυ. γεγραμμένα) ἰγϊεγραμμένα ϑίαν. 
ἐπὶ βιδλίῳ] ἐπι βιδλις ΧΙ, ςς» 236, 243, 244)247. ἐν βιδλίῳ δες, 

δἰ μη. ςοπὶ.} ἐπ δῦτο σεγδογωσα, εἰ ἱπ ἀἰεδμς εογέπι φμὶ γέγπαυεγμη ἰπ 

σά εαῦ Ατοῦν. 
ΝΙ. Καὶ ἐκοιμήθη] ργαπηῖτς, καὶ ἀνεδη ἐπ᾿ αὐἦον Ναθδεχεδενοσορ 

βασιλευς Βαξυλωνος καὶ ἐσφαξεν αὐἷον καὶ ἐρριψεν αὐον εξω των τειχῶν 
Ἱερεσαλημ, καὶ ἐϑαψαν αὖον οἱ παιδὲς εν κηπὼ Οζα 18. Καὶ ἔχοι- 
μηϑπ-- πατέρων αὐτῷ] καὶ ἀπέϑανεν ᾿Ἰοακὶμ. καὶ ἔϑαπῖον αὐτὸν μετὰ 

γος. 1]. 

“ , 
τῶν δόλων 

Ῥιφτηῖ, ὁ 536. 
τοῖς βασιλεῦσιν) των βασιλεὼν Οοάεχ ὅγε. Ραγ, 

τῶν τρατέρων αὐτῷ δῖαν. Οἶτορ. Ἰωακὶμ] Ιωακειμ' 4ξ. Ἰωάχειν 
(ας ᾿ηῖτ) Οὐοάεχ ϑγγ. Ραγΐ, κα (ὐοπιρὶ. δἷαν. Μοίᾳ. αὐτῷ] και 
ἐτάφη ἕν χηπὼ Οδα μετὰ τῶν πατέρων αὐξ το, τοϑ. -Ἐ ἐπάρῃ, πῇ 
τω χηπω, 93. ᾿Ιωαχὶμ] Ιωακειμ (ἢς ἰητ4) 11, 11], 19) 44, ςό, 82. 
(ιοό. 80 4]. πι. ρυΐπιο Ιωαχειμ.) 1οϑ. Ϊεχωνιας (ςς, τς8. ἢς νετ. 8.) 
24ς. Ἰεχονίας (ῆς ροῆει 64) 71, 1109, 1215) 243, 244, 247.) ΑΙά. 
Ιωακιμ (ἢς ᾿πῖτ4) 74, 144. Ιακιμ 134. ἸΙωαχειμ 236. Ἰαχειμ 
244. Ἰωαχὶν (ἢς ροῆεα) (οπρρὶ. ἸΙωαχεὶν (ῆς ἱπῆ4) ΑΙεχ. Ἰεχο- 
νία ϑῖαν. υἱὸς αὐτὰ] ρταεπυῖτι. ὃ 134).226. 

ΝΊ]. προσέϑετο ἔτι] τοροσέϑετο πρὸς τότῳ Οεοτρ. ϑαν. βα- 
σιλεὺς Αἰγύπῆου] ρταεπιίττ. ὁ 245. μαθεὲ Αἰγύπ]ου ἴῃ οματαξξ, πιΐμοσε 
ΑἸεκχ. ἐξελθεῖν} ῥγαβπηϊεῖ, τοῦ 935 τοϑ. ΟοπρΙ. ἐκ τῆς γ5:] 
τῆς τού. ΑΙεκ. ἐκ τῆς γῆς αὐτῷ} εκ γὴς Αἰγυπῖου ς2, 74, 92, 
120, 134. 144. εὡς Αἰγυπῆον 216, 242. (αι. Νίς. κα γῆς Α΄. τ. 
Ασπι. Εά. Θεθοῦρ. ὅτι ἔλαβε] διοτι ελαξε 93, τοϑ. Οοπιρὶ. 
τοῦ χειμάῤῥου] α τοῦ Οοπιρ. ἕως τὰ τοταμ] α Τϑ 93. 108, 247. 
ΟὐομηρΙ. τοῦ βασιλέως ΑἰγύπἼου] α ΤῈ 93, τοϑ. ΟΟΠΗΡΙ. τῳ βασι- 
λει Αἰγυπῆου 243, 244. 

ΝΠΙ. Υἱὸς ὀκτωκαίδ, ἐτῶν] δέκα καὶ ὀχτὼ ετων ἦν 19, 93, 1οϑ. 
Οουριὶ. ὀκτωκαίδεκα ἐτὼν] δεκα καὶ οχω ἐτῶν 24 ς΄ 
᾿Ιεχόνιας ᾿Ιωχκεὶμ (ἢς) 82. Ιωακειμ υἱὸς ὧν Ἰωακειμ, 93. 
(ῆς ροῆεα 242.) (αι. Νὶς. Ιωακειμ 24ς. ΑἸά. Ἰεχωνία Οεογρ. 
Ἰεχονίη δῖαν. Οἴἶτοσ. Ἰωαχὶμ ἐν τῷ βασιλ. αὐτὸν] εν τῳ βασιλ. 
αὐῖον Ἰεχονίας 243, 244. ἐν τῷ βασιλ. αὐτὸν] δἰ ξμπι γερπαγεῖ 
Ατηθγ. καὶ τρίμηνον] καὶ τρεῖς μῆνας 123. 8ῖαν. Οἴτορ. καὶ τρι- 
μὴν (Π.) 242. γίδες πιεηβδμε Ατοδτ, καὶ ὄνομα] ὄνομα δὲ Οεοτρ. 
α καὶ δῖαν. Οἷτορ. καὶ ὄνομα ὅζο. 4ἀ ἢπ. οοπ|.] λα 247. ποθ 
»αΐγὶ: εἴμς τρία... Αὐαῦτσ. τῇ μητρὶ αὐτξ} τῆς μητρὸς αὐτῷ 
Απη. :. Αγηι. Εά. Οεογρ. δίαν. Νέσϑα] Νέεεσϑα ςό, γι." Νε- 
εἐσϑαν 93, τιοΒ. Οοτηρί. Νεοϑα 1τς8. Νάσϑα Αἴδκ. Νεσδὰ Ατη. 1. 
᾿Ανέσϑα Ατην. Εά. Νέπσα Οοτς. ᾿Ελλανασϑὰμ] Ἑλλαναϑαμ 
Π, τό. Ἑλλαμαϑαμ Π]Ι. Ἑλλανασϑαν ΧΙ, γ4, 123, 134. ΑΙ, 
(δῖ. Νίς. ἙΕλλαναϑαν ςς, 82, ττ9, 144. Αἰεκ. Ελεναϑαν όᾳ. Ε- 
λαναϑὰν γ1. Ἐννεεσϑαν 93. Ελανασϑαν τού, 242. 8ἰΔν. Ἐγνεσϑαν 
108. Ελναϑαν 121, 243,244. ΟΟΠΡ]. Ελαναϑας 1:8, Ἑλλαναεαᾶν 
24ς. Ἐλεμαϑὰ Αγ. τ. Ἐλαμᾶϑ' Αγ. Εἀ, ᾿Ελανασπὰν Οεογρ. 
ἐξ Ἱερεσαλήμ) ἐν Ἱερεσαλήμ, Οαι. Νῖς. Ἢ 

ΙΧ. Καὶ ἐποίησε] καὶ ἐποιησεν Ιωακειμ, 93, τοϑ. Καὶ ἐποίησε 
δος. δὰ ἤη. ςοπ).} ΚΕ) ονιπία φμα γεεὶξ Διὸ οεμὶῖς Τροπεὶπὶ βαίεν ἐὔμες εἰ 
ἐρίξ κεῖ, Ατλθτ. ἐν ὀφϑαλμ. Κυρίου] 242. ὅσα ἐποίησεν] ἃ 
ἐποιῆσεν 74. οσα ἐποιῆσαν 245. ὃ πατὴρ αὐτῷ] οἱ τσάτερες αὐτου 
24. 

Χ, Ἐν τῷ καιρῷ] ργερπιῖτε, καὶ ΧΙ, 74), τοῦ, 123, 134) 144) 442. 
ΑΙΔ. (αι. ΝΊς. 8:αν. εἰ ἐπ ἀἰἰοόμε εἴας Απηῦτσ. Ναθβεχοϑδονόσορ] 
Ναδοχοδονοσσορ 93. Ναξοχοδονοσορ 24ς. δεῖ ἱπ οῃδγαξ. πιΐποτε 
ΑΙεχ. Ναξδεγοδονόσορ Ατη,. 1. Αττῃ. Ἐά, βασιλεὺς Βαξυλῶνος] 

εἰς Ἱερουσαλὴμ!) ἐπι Ιερεσαλημ 123. Οεοτρ. 8[αν. 
εἰς τὴν πολιν ἱερασαλημ 242. ἔπι τὴν τόλιν ἱερουσάλημ 246. καὶ 

ἦλϑεν] καὶ ἐγένετο Οεογς. δῖαν. ἦν περιοχῇ] ἐμπεριοχή (ἢ) 93. 
Ἔ σφόδρα Θεοῖς. μεγάλῃ σφόδρα ϑῖαν. Οἴἶτορ. 

ΧΙ. Καὶ εἰσῆλθεν] καὶ ἥν ΧΙ, ςς, ςό, 64, γ15 110, 1217 24) 246, 

247. Καὶ εἰσηλϑεν---εἰς πόλιν] λα ουπὶ ἱπιεττηεί, 19) 82) 93. ἤζεπὲρ 
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ΒΑΣΙΛΔΛΕΙΩΝ Δ. 

9 , “ ο΄ 23. Ὁ. 7 9.2) ΟΖ. ΡΙ - 

γόσορ βασιλεὺς Βαδυλῶνος εἰς “πόλιν, χαὶ οἱ παῖδες αὐτῇ ἐπολιόρχεν ἐπ᾿ αὐτήν. Καὶ ἐξὴλ 

Ἰωαχὶμ βασιλεὺς ᾿Ιόδα ἐπὶ βασιλέα Βαξδυλῶνος, αὐτὸς χαὶ οἱ παῖδες αὐτϑ, χαὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ, 

χαὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῇ, χαὶ οἱ εὐγᾶχοι αὐτῇ, χαὶ ἔλαξεν αὐτὸν. βασιλεὺς Βαξυλῶνος ἐν τῷ ὀγδόῳ 

ἕτει τῆς βασιλείας αὐτδ. Καὶ ἐξήνεγκεν ἐκεῖθεν πάντας τοὺς ϑησαυροὺς οἶχα Κυρίβ, χαὶ τοὺς 

ϑησαυρὲς οἴχου τοῦ βασιλέως, χαὶ συνέχοψε πάντα τὰ σχεύη τὰ χρυσᾶ ἃ ἐποίησε Σαλωμὼν ὁ 

βασιλεὺς Ἰσραὴλ ἐν τῷ ναῷ Κυρίου χατὰ τὸ ῥῆμα Κυρίου. Καὶ ἀπῴκισε τὴν Ἱερεσαλὴμ χαὶ 
πάντας τοὺς ἄρχοντας χαὶ τοὺς δυνατὰς ἰσχύϊ αἰχμαλωσίας δέχα χιλιάδας αἰχμαλωτίσας, χαὶ 

ἂν τέχτονα χαὶ τὸν συγκλείοντα, χαὶ ἐχ, ὑπελείφϑη πλὴν οἱ π]ωχοὶ τῆς γῆς. Καὶ ἀπῴκισε τὸν 

Ἰωαχὶμ εἰς Βαδυλῶνα, καὶ τὴν μητέρα τοῦ βασιλέως, χαὶ τὰς γυναῖχας τοῦ βασιλέως, χαὶ τοὺς 

εὐγέχες αὐτθ' χαὶ τοὺς ἰσχυρὰς τῆς γῆς ἀπήγαγεν εἰς ἀποικεσίαν ἐξ Ἱερεσαλὴμ εἰς Βαξυλῶνα" 
Καὶ πάντας τοὺς ἄνδρας τῆς δυνάμεως ἑπ]ακισχιλίες, καὶ τὸν τέκτονα χαὶ τὸν συγχλείοντα χι- 

“ » 5».Ν δ “" 2 

λίβς, πάντες δυνατοὶ πποιδντες πσύλεμον" χαὶ ἤγαγεν αὐτὰς βασιλεὺς Βαξυλῶνος μετοιχεσίαν εἰς 
φῶ ρμ ΄ Ν ϑ. " “Ὁ - 

Βαξυλῶνα. Καὶ ἐξασίλευσε βασιλεὺς Βαξυλῶνος τὸν Βατϑανίαν υἱὸν αὐτ ἀντ᾽ αὐτξ, χαὶ ἐπέ.- 

Νιαδιελοάοποίον τεκ Βαῤγίοπὶα᾽ ἱπ )ενωαίρα Ογρι. Ναδεχοδονόσορ] 

Ῥταηΐτ. ὁ 74. παθεῖ ἴπ ομαγαδς. πηΐποτε Αἴεχ. Ναῦεχ. βασιλ. 
Βαξυλ.] ὁ βασιλεὺς Βαξυλωνίων Αττη. τ. Ἄπηῃ. Ἑά. βασιλεὺς Βα- 
ξδυλῶνος] ργοεπηῖτι. ὁ 64. ΑἸά. ΑΙεχ. κ 71, 246. εἰς πτόλιν] εἰς τὴν 

τολιν Π], (64. πηαγρ. εἰς Ἱερουσαλὴμ τὴν σολιν, ΟὟπῚ -:- δηἴς Ιερουσα: 

λημ) 71, 74) 92) τού, 110, 123») 1345 144» 158, 536, 242, 244, 24, 
247. Οοπρ!. Αἰεχ. (δῖ. Νίο. εὐτὶ τὴν πολιν ςό, 246. εἰς ἱερεσαλημ, 
τῶι. δῖαν. Οἴτορ. ἐπὶ σζολιν Οάεχ ὅγγτ. Ῥαγί. πιᾶγρ. “ τὴν Ἵερε- 
σαλὴμ ΑΙά, -Ἡ Ἱερεσαλὴμ ϑ8ῖαν. Μοίᾳ. καὶ οἱ τραῖδες ὅζο. δὰ 
ἔα. σοπ).] εἰ ἐαραρμαδαὶ αι. Ογρτσ.Ό παῖδες αὐτῇ} παιδὲς τὰ Να- 
δεχοδονοσορ τ9, 82. ἔς, πἰἢ Νοδουχοδονοσσορ, 93. παιῖδὲς Ναξεχο- 
δονοσορ τοϑ. -ἰ- ἐν κύκλῳ δ5ϊιαν. ἐπολιόρχεν ἐπ᾿ αὐτήν] ἐπολιορκδν 

αὐδην καὶ αὐτὸς ἐπεκαϑητο ἐπὶ τὴν πολιν 10, 1ο8, ἢς, ΠΙΠ εκαϑητο, 
82,93. επυλιορχουν αὐΐην 71. Οοπιρί. ἐπολιόρκεν τὴν ἐπ᾿ αὐτήν, οὐπὶ 
τὴν ἸΠτΕΓ ὕποοβ, Αἰεχ. τπολιορκῶντες ἐφύλαξαν αὐτήν Ατηι. 1. ΑΥ̓ΤῚ. 
ἙἘά. ἐπολιόρκουν τὴν πόλιν διαν. ἐπ᾽ αὐτήν] ἐπὶ τὴν πόλιν Οεοτρ. 

ΧΙῚ. Ἰωαχὶμ] α τς. [Ιεχονιας (ῇς ἱπῖ) ςς. Ιωακειμ (71. ἢς 
ἴη18.} 119, 243. ΑἸά. Ιωακιμ (ἔς ροει) 120. ὃ Ιωώχειμ 242. 
βασιλεὺς ᾿Ιάδα] , Ιεδα το, το. ἐπὶ βασιλέα] προς τον βασιλεᾶ 
19) 64, 82, 935 1οϑ8, 119. (οπΡ]. προς βασιλεὰ ςξς, 121. 247. ἔπι 
βασιλεας 2326. αὐτὸς] μόνος αὐτὸς δῖαν. Οἶτορ. καὶ οἱ παῖδες 
-- μήτηρ αὐτΒ] καὶ ἡ μητηρ αὐῇκ καὶ οἱ παιδὲς τοῦ. . καὶ οἱ τοαῖδες 
αὐὖτΒ]} ροηΐξ ροξ μητηρ αὐα το, 93. Οὐοάεχ ϑγγ. Ῥεῖ, σοιηρὶ. καὶ 
ἡ μήτηρ αὐτῷΞΞ κα 7γ4. καὶ οἱ ἄρχονίες διο. αὐ ἢἤπ. σοηῃ.} α 1τοϑ. 
καὶ οἱ ἄρχονϊες αὐτὰ κ71. καὶ οἱ εὐνᾶχοι αὐτῷ} αὶ 71) 134. κ οἱ 
ΑἸεχ. καὶ ἔλαξεν αὐτὸν] καὶ ἐλαξεν αὐες 111, 4.4, ς2, 74, 93, τοῦ, 

"120, 123) 1234) 144.) 236, 242, 2435 244. (Ομρ]. (αἵ, Νῖς. Ασπι. σ. 

Ἄσπ. Ἑά. δῖαν. Οἴἶγορ. ἔς, πε καὶ, Θεοῦ. βασιλεὺς Βαξυλῶνος] 
Ῥταβυηἶττ, ὁ 44) ςξ7 247. ἐν τῷ ὀγδόῳ δίς. δά βη. σοη2.} α 246. 
ἦν τῷ ὀγδόῳ ἔτει} ἐν ετει ογδοῳ 11, τό, 444. ΑΙεκ. ὀγδόῳ] ἀπίε 
ω εἰξ ἤρηυτῃ Ἰἰΐοτορ δγαίξε 134. 
του Βαδηλονήτη τοό. αὐτῷ Ατηι. τ. Ατγηι. Ἐὰ, 

ΧΠΙ. Καὶ ἐξήνεγκεν] ῥγοεπυῖτῖ. καὶ εἰσηλϑὲ βασιλεὺς Βαξυλωνος 
εἰς τὴν πολιν 82, 93) Ἰο. ἐξήνεγκεν ἐκεῖθεν] α ἐκέιϑεν ΧΙ, 44, ἐξ, 
(64). 71) 74γ τού, 119, 1209 1345 144.1ς8, 416, 242, 24ς, 247. ἈΙά, 

(αι. Νις. Απη. 1. Αση. ΕἘά4. διαδεῖ ἐκεῖνγεν ἴῃ σδαγαῦξ, τηΐποσα ΑἸοχ. 
πάϊς τὰς ϑησαυρὲς] -᾿- ἐκειϑὲν ςς, 645 τ19, 24ξ) 247. ΑΙά. α πάν- 
τας ϑ8ῖαν. τὲς ϑησαυρὲς τ" ---τὰς ϑησαυρὰς 29] α δἰϊοιιῖσ. ουτῃ 

ἱπίογηηθ, 5. οἴκου Κυρίου] τοὺς ἕν οἰκω Κυριου τθ, 82, 93, 1ο8. 
ΟὐμΡ]. τας ἐν τῷ οἴκῳ Κυριου ςς, 64, τ10..24ς, 247. ΑἸά. , Κυριε 

(βαθεῖ ἴῃ πιᾶγρ. δ αἱ. πι.} τοῦ. ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου Θεοῖ. τὰς ὄντας 
ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου δῖΔν. οἴκου Κυρίου--βασιλέως] οἰκου του βασι- 
λεὼς γ1,) 74) 1347) 144) 1ς8, “36, 242. (αἴ. Νίς. καὶ τὲς ϑησαυ- 
ροὺς οἴκου] α (μαδεῖ ἴῃ τηᾶτγρ. ΔῸ 4]. τη. δὰ ἤπε τους) τοό. Βαθεῖ και 

τοὺς ϑησαυρους ἴ0Ὁ χς Οὐάεχ ϑγγ. Ῥατ, οἴκου τοῦ βασιλέως] ρτα- 
τηϊτξ. τοὺς το8. κα οἴκου σέο. καὶ συνέκοψε] καὶ συνέτριψε 243. 

ἃ ν. 
καὶ ἔλαδε 8αν. Οὗτος. Σαλωμὼν] Σολομὼν 44, 93, τοϑ. Σαλο- 
μὼν τοῦ, 242. (αἴ. Νίο. ὁ βασιλεὺς Ἰσραὴλ] κα ὃ ς 1» 74.593, 1οϑ, 
123. (οπιρὶ. ΑἸεχ. αἸσραηλ24ς. κατὰ τὸ ῥῆμα Κυρίᾳ] κα 82. 

ΧΙΝ. Καὶ ὠπώκισε τὴν Ἵερασ.} Εὲ Ἰγαηβμῖ Πογο οϊγηιίίαπος 818ν. 
Ἐὲ ἐν σηβα οπιπόπι γενω αίονι αν. τὴν Ἱερασαλὴμ] ργρηϊ. τσα- 
σαν 1215) 247. Αἰεχ. Ατγηι. τ. Ασπ. Ἐά. καὶ τοὺς δυνατοὺς} καὶ 
πάντας τοὺς δυνατὰς ΟοπηρΙ. Ατπι. τ. Ασα. Ἐά. καὶ τὲς δυνατὸς 
ἰσχύϊ) οὶ ταῦϊας δυνάτους ισχυι καὶ τγαϑῖα, τον λαον 10) 9259 1ο8. 

αὐτῷ υ]ι.} ἔπργα ἀντου εἴξ δΌ 4]. πη. 

ῆς, πἰῆ τοὺς δυνατους) 82. εἰ ονδες ζόγίες ἐχεγοίέμε Μυὶρ. ἰσχύι! 

ἰσχύει 24ξ. αἰχμαλωσίας} αἴ το, 82, 93, τοϑ, 247. Οοηιρὶ. 
Ἄσω. τ. Ασηι. ἘΔ. 8ϊαν. Οἷἶτορ. αιχμαλωσιαν 64, 243, 244. Αἰά, 
αἰχμαλωσ. δίκα χιλιάδ. αἰχμαλωτ.} ἄξεέπα νιλπία, πὶ ἐαριϊοϊ αίφπι 
Ψυὶρ. αἰχμαλωτίσας) α ΧΙ, ς 9, ςό, 64, 119, 121) 18, 243, 244. 
245, 246. ΑἸά. αἰχμαλωσίας 82, 93, τοϑ. (οηρ. καὶ πᾶν 
τέκτονα] καὶ πανῇῆα τέκτονα 44) 64) 71, 74, 82, 93, τού, τοϑ, 121, 
123, 134) 144, 1{8,23065.2425 2445) 247. (ομρ]. ΑἸά. ΑἸεχ. (δε. ΝΊς. 

ϑίαν. Οἴἶτοῦ. καὶ τυδας τόιτονας (ὐξογρ. δὲ ογϑιθπι αγιβεοια Ψαῖς. 
καὶ τὸν συγκλείονα} α τον ΧΙ, 447 ςό, 64, 71, 74) 95, 119, 134) 144, 
236, 242. (αἱ. Νίο. καὶ τὸν συνκαϑιοῦα 93. καὶ συγκαίοντα (0) 
24ς. καὶ συγκλείοας (ὐεοτρ. δῖαν. ΟΥἶγορ. εἰ εἰμ όγενη Ψψυϊρ. καὶ 

οὐχ ὑπελείφϑη) καὶ οὐχ ὑυπελειφϑησαν 71) 82, 121) 246, 247. οὐχ 
ὑπεληφϑησαν 93. οὐχ υπελειφϑησαν τοϑ. Οογηρ!. καὶ οὐχ υπε- 
λιφϑη 24ς. αὐλὴν οἱ πτωχοὶ] τῦλην τῶν ταένομενων 19. 93, 1οϑ8. 
Ο(ομΡΙ. τῦληὴν τῶν τῦενδμενων 82. 

82, 93, τοϑ. Οοπιρί. -Ἐ ἐκείνης 51αν. Οἴἶτορ. ρόρμῖϊ ἐσυγς Ψυϊρ. 
ΧΥ. Καὶ ἀπῴκισε] καὶ μετωχισε βασιλευς Βαδυλωνος το, τοϑ. 

και μετωκῆσε βασιλευς Βαδυλωνος 82. χαὶ μετέκωσϊσε (ἢς) βασιλεὺς 

Βαξυλωνος 93. κᾶϊι μετωκισε 123. ΟΡ. τὸν Ἰωαχὶμ] τὸν Ιωα- 
χιβν 19. τὸν Ἰεχονιᾶν (υἵ Τργα νεγ. 6.) 64, 119) 121, 243. ΑἸά. τὰ 
βασιλέως τ] 44, 71. αὐα 242, 247. ᾿ καὶ τὰς γυναῖκας και 
τὴν γυναικὰ 44) 52) 44. ΛΊ121,).2 26, 242. (δῖ. ΝΙο. τοῦ βασι- 

λέως 2.144, τ21, 242. (Δἴ. ΝΊς. αὐῇε 93, τοϑ, 246. Οοπ}ρ]. Αγηι. σ. 
Αττλ. Ἑά, καὶ τὲς ἰσχυρὰς τῆς γῆς] εἰ ἡμάϊεες ἑεττα Μυῖϊ. τῆς 
γ7ς] αὐᾳ “4ς. -Ἐ ἐκείνης δῖαν. ἀπήγαγεν] ργαπηῖῖ. καὶ 246. 
Ἔ αὐτὰς Θεοτρ. εἰσήγαγεν αὐτὲς ϑίαν. 

ἐν αἀποχισμὼ 19. αἀπωχισμὼ 93. εν 
ἀπῳκισμῳ τοϑ. ΟπρΙ. εποικεσιῶν 158. λα 24ς. ἐξ Ἱερεσαλὴμ]) 
απὸ ἱερεσαλὴμ 1523. (δῖ. ΝΙο. 

ΧΥῚ. τοὺς ἄνδρας] , τας 645) 93, τοβ. Οοπιρ!. ΑΙάΔ, τῆς ϑυνά- 

μεως} τους δυνατες ἀνδρας ἰσχχνος τποιουΐας τοολεέμον το. ἔς, ἤπε τας, 
82, 93, τοΒ. δυνατὰς ΟὐπηρΡΙ. ἑπ]ακισχιλίους] ἐπα χιλιαδὰς 19, 
82,93. τοϑ. Οσπιρί. Ργαπηῖτ. ὡς 243, 244. ῥγοτηῖτι. ἄνδρας Ατπι, τ. 
Ατηι. Ἑά. καὶ τὸν τίκ]ονα) καὶ τοᾶν (ΠΗ) τέκτονα τό, 246. καὶ 
τοὺς τόζονας Αττη. τ. Ατπι. Ἐά. Οεογρ. 51Δν. εἰ σγεΐβοες  υΐσ. καὶ 
τὸν τέκτονα--- χιλίους} αὶ οππὶ ἰηϊεστηθά. 24. καὶ τὸν συγκλεῖ- 
Ὄντα] καὶ τὸν συγχλιφξὴν 93. καὶ τὸν συγχλειςὴν 1ο8. (οπιρὶ. καὶ 
τοὺς συγκλείοντας Απῃ. 1. ΑΥπι. Εά. ΟεοΥρ. δϊδν. εἰ εἴωθε: Ψυὶξ. 
χιλίους] α 108. χιλίους ἄνδρας ἈΑπ. σ᾿. Ασῃ. Εά. πάντες δυνα- 
τοὶ] τὰς παΐϊας δυνατες ἀνδρας ἰσχὺ! 19, 82, 93) 1ο8. Οοπηρί. ομιμον 

ουἷτος ζγιος Νυὶρ. τ'οιᾶντες τοόλεμον) τοοιαΐας τὸν τολέμον 19. 
πσοιουΐας τρολεμον 82, 93, 1ο8. Οοπιρὶ. εἰ δεϊϊαίονε: Ψυὶρ. καὶ 
ἤγαγεν) καὶ ἀπηγᾶγεν 19,123. ἀπήγαγεν 82, 93. ΟΟΠΡΙ. ἀνηγαά- 
έν τοβ, εἰσήγαγεν δῖαν. καὶ ἤγαγεν ὅζο. 84 ἢπ. “ο0π).} λα 71. 
βασιλεὺς Βαδυλῶνος] βασιλεὺς Ναδεκϑονοσορ ςς. α βασιλευς.82. ὁ 
βασιλεὺς Βαξυλωνίων (ῆς ἰῃῖτ4) Ατιῆ. 1. γα. Εά. μετοικεσίαν) 

α 19, 93, ιοϑ, 246. τανοικεσιαν 1ς8. ῥτγατηϊε, εἰς Ατγπλ, 1. Αὐτη. 
Ἑά. Οεοτρ. ϑῖαν. εαριίυος Ἄυϊρ. μετοικεσίαν δὃεο. δὰ ἤπ. σοῃ,. 17.} 

τον Ματϑανιαν ἀϑελφον του πᾶτρος αὐε ἀντ᾿ αντε, καὶ ἐπεϑηκεν ἀυτῷ 
ονομα Σεδεκιῶ 82. : 

ΧΥ͂ΙΙ. Καὶ ἐξασίλευσε! - αντοις 246. καὶ ἔςησεν εἰς βασιλέα 
Θεοτρ. καὶ κατέρησε βασιλέα δῖαν. Εἰ εοηβ ἐμὴ Μασ. ὀ ασι- 

τῆς γῆς] τῇ λαξ τῆς γῆς 10, 

εἰς ἀποικεσίαν] αὶ εἰς 1].. ᾿ 

ΧΙ, ςς, τό, 64, 71γ 745) τοῦ, 110, 123»,| 1347 144,)230,5 242, 243, 2447 
246. ΑἸΙά. ΑΙεχ. (αἱ. Νῖο. 

ΚΕΦ. Χχην, 

εν 12. 



ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ. 
κεῷ. Χχιν. 

18, ϑηχε. τὸ ὄνομα αὐὖτξΒ, Σεδεχία. 

“Ἃ,.» 

19.230. Καὶ ἐποίησε τὸ «πονηρὸν ἐγώπιο 

ΚΕ Φ. 

ΧΧΝ. 

᾿ πὸ εν σ΄ τες αὐε 244. οαιον-τσατρος αὐΐξ (πιατᾳ. υἱον Ιωσιου, ἴΐδτη υἱὸν αὖ- 
Ἰὼ τοῦ) ςρ 

ΠΩ 

μὴ 

} 

δ᾽ 

Ι. 

᾿ 

-- 

χαὶ ἔνδεχα ἔτη ἐξασίλευσεν ἐν 

ἠσϑέτησε Σεδεχίας ἐν τῷ βασιλεῖ -Βαξυλῶνος. 

εν ν» ΝενΝ 2 ρ᾿ ρὸ Ὑἱος εἶχοσι καὶ ἑνὸς ἐνιαυτῶν Σεδεχίας ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν, 
ε Ν Ἂν» ων -ρῷ ἱερδσαλήῆμ, χαὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτῇ ᾿Αμιτὰλ νυγάτηρ Ἱερεμία. 

΄ Ν 4 [ 2 [ 2 » Κυρίου, κατὰ ππᾶντα ὅσα ἐποίησεν Ἰωαχίμ. Ὅτι ἐπὶ τὸν ϑυ- Ν ΄ -Ξ ζ2.κ"κε 2 " ᾿ μὸν Κυρίου ἣν ἐπὶ Ἱερεσαλὴμ καὶ ἐν τῷ ἸΙόδα, Ψ 32. 2. ρὸ ἑως ἀπεῤῥμψεν αὐτὰς ἀπὸ προσώπου αὐτϑ" χαὶ 

9 ὔ 9 ρ ᾿»,᾿ “͵͵»»ν»ἤ »" »᾿. 9 ρ»“ ρ», , ΚΑῚ ἐγενήϑη ἐν τῷ ἔτει τῷ ἐννάτῳ τῆς βασιλείας αὐτῇ ἐν τῷ μηνὶ τῷ δεκάτῳ, ἦλϑε Ναξδχο-- Υά ε ἰον “-ς φα . φ Φ-Ν, δονόσορ ὁ βασιλεὺς Βαξυλῶνος, χαὶ ππᾶσα ἡ δύναμις αὐτῇ ἐπὶ 
2 ν ΄- 3 ,’ 9 35 Φ ᾿ 2. αὐτὴν, χαὶ ῳχοδόμησεν ἐπ᾿ αὐτὴν περίτειχῦς χύχλῳ. Καὶ 

ε » μή γ᾿ . ΄ 3 ’ ἰοὲ 3. ἑνδεκάτου ἔτους τῇ βασιλέως Σεδεχίου ἐγγάτη τῷ μηνός, 
4. χαὶ οὐχ ἦσαν ἄρτοι τῷ λαῷ τῆς γῆς. 

ἐξηλϑον γυχτὸς ὁδὸν πσύλης τῆς 

λεὺς Βαξυλῶνος] Ῥγφτΐε. ὁ 44. τὸν Βατϑανίαν) τον Ματϑαν 1]. 
τον Ματϑανιαν ΧΙ, ςό, 64, γ1, 92, 93, τού, 120, 123,)1345) 158, 243, 
246. Οοπρὶ. δι. ΝΊς, τὸν Ματαϑανιαν 44. τὸν Ναϑανιαν ςς. 
τον Μαϑανιαν τ19. τὸν Μαϑϑανιαν 12:1, 24). τὸν Ματ]αϑιαν 24ς. 
τὸν Βαϑϑανίαν ΑΙά. τὸν Μεϑϑανίαν ΑἸεχ. Αγηι. 1. Ατηγ, Εά, τὸν 
Βαπαπὰν Θεογρ. Βαϑϑανία 84ν. Οἴτοσ. Βατϑανία 8ῖΑν. Μοΐ. 
ΜΜαιιλαπίανι Ψυ]ρ. υἱὸν] δηῖε νἱ εἰξ 3 40 αἴ. πη. τηδηεηῖς (ρίττα 
δίρετο [υρεῦ υἱ. τοό. υἱὸν αὐτῷ} ἀϑελφον τοῦ τατρος αὐῆου 19, ςς, 
ςύ, (64. πιᾶγρ.) 71, 93» τοϑ, ις8, 246. (οπηρὶ. υἱὸν αδελῷον του 

οὐεχ ὅυγ. Ῥαγίί, ραίγωμπι εκ ΨΪΡ. 
ἐπέϑηχε]) καὶ εϑηκὲν 1, τὸ ὄνομα αὐτῷ} αὐτω ονομα 93, 1οϑ. 
Οοιπρί. Σεδεκία] Σεδεχιαν ΧΙ, 44. ςς, ςό, γ1, 74) τοῦ, 1109) 120, 
121) 123, 134) 18, 236, 243) 244,24, 246, 247. Οοπιρὶ. ΑΙά. ΑΙεκ. 
(κι. Νῖσ. Σεδεκιὶν τοϑ. 

ΧΥΙ1Π. ΥὙἱὶὸς] ἕὅτος ϑῖαν. Οἴἶορ. εἴκοσι καὶ ἑνὸς} κα καὶ ἐνὸς 
γιγ 24ς. (βαθεῖ καὶ ἑνὸς ἴῃ οδιαγαέξ, τηΐποτε ΑἸεχ, ἐνιαυτῶν] ἐνιαν- 
τοῦ 11, (6, 158, 244. ετοὺς το. ϑίαν. ετῶν 71. Αἰεχ. ετοὺς ἦν 82, 
93» 1ο8. ἐνιαυτὸν (Πῆς) 24ς. ἐτῶν ἣν Οοπρὶ. 
δέκα ἐτὴ 71. Ὑτ. 246. τῇ μητρὶ αὐτ] της μητρος αὐῇε ς ς. Αττη. τ. 
Ἀπῃ. ἙἘά. Θεοῖρ. δ5᾽1ν. Δμιτάλ) Μιτατ 1]. Αμαϑ ΠῚ. Αμι- 
ταὰ τῶι, 247. ΑἸὰ. δῖαν. Οἴἶτορ. Αμιταχ 24ς. ᾿Αμαϑὲλ Απη. 1. 
᾿Αματὲλ ς Οὐοάϊοε5 ϑεγρὶ!. ᾿Αμετὲλ 3 Οοάϊςε5 ϑετγρίϊ. ᾿Αμιταλὼ 
ΘΟ ογρ. ϑίαν. Μοίᾳ.Ψ Ἱερεμίου] εκ Λοξεννα 19, 84, τοβ. Οοπρρῖ. 
Ἶπρεμίου (ἢς) 92. - απὸ Λοξνα τ21. ((οάεχ ὅ5γγ. Ῥαγῇ, Ὁ κΧ) 
ΑΙά. δῖαν. -Ἑ απὸ Λομνα 247. ᾿Ιηρεμίον, ἀπὸ Λοδνά (Λομνα 111.) 
ΑΙεχ. -Ἑ ἐκ Λεῦδνά πη. τ. Ασπ. ΕἘά. - ἐκ Λοξινῆς Οεοτρ. 

ΧΙΧ. Καὶ ἐποίησε] -ἰ Σεδεκιας 93, τοϑ. ἐνώπιον] εν οφϑαλ- 

3 3 1 “Ὁ ᾿Ὶ 

ἄντ αὐτϑὸ}λ 71. καὶ 

ἔγδεκα ἔτη] εκκαι- 

μμοις ΧΙ, ςξς, ςό, 64, 71) 74..92) τού, 120, 121, 123) 134.) 144. 1ς8, 

4236, 243; 24ς, 246, 247. ΑἸά. Αἰεχ. (δῖ. Νῖο. κατὰ παντα--- 
ἸΙωακίμ] κα]ὶ τοᾶν ὃ ἐποίησεν ᾿Ιωακίμι 8 Οοάϊοεβ ϑεγρὶϊ. κατὰ τᾶν 
ὅσον ἐποίησεν Ἰοακίμ ϑῖαν. Οὗτος. ὅσα ἐποίησεν] οσα ἔποιει τοῦ. 
ὃ ἐποίησεν Ατπι. τ. (Αια. Ἑά. ἴῃ τπᾶγρ. εἰξ ἰεδῖο : ὃν τρόπον.) ἨἸωα- 

κίμ] Ἰεχονίας (64. τηᾶγρ.) 119, 243,244. Ἰωχεῖμ 93. Ἰωαχίμ Ομι. 
ΙΝΙς. Ἰωεακίμ Θεοῖς. 

ΧΧ. Ὅτι ἐπὶ---Κυρίου ἦν] α οὐπι ἱπιετπηεά. 82. Ὅτι ὁ ϑυμὸς 
Κυρίου ᾽ν Α΄ῃ. 1. πη. Εά. 8ὅῖιαν. Ὅτι καρδία ϑυμώδης ἦν Κυρίου 

Θεοῦ. “γα τεδαίην ἐπὶπε Τορείπμς Ψ]ρ. ἐπὶ Ἱερεσ.} ἐν Ιερεσ΄ 44. 
Οοιωρί. ἐπὶ Ἰσραὴλ Θεοῦρ. καὶ ἐν τῷ Ἰάδα] καὶ Ιπαδαν 64. χαὶ 
ἔπι Ιαδὰν γ1. καὶ ἐπὶ τὸν Ἰόδα Οφοτρ. δῖαν. τῷ 1όδα] τῶ τεροῖίε 
242. ἕως ἀπέῤῥεψεν] ὡς ἀπέρριψεν 1. εως ἐποιῆσε καὶ ἀπέρριψεν 
19), 82, 93. 108. τως ὃ ἀπερριψεν ι23. ἕως ὠπέῤῥιψεν----προσώκου 
αὐτξ] ἀομες ργοϊίεεγει εο9 ὦ ζαεῖε μα : Μυϊξ. αὐτΨ) κα δτ6. καὶ 

ἠϑέτησε) καὶ ἀπέῤῥιψε δῖαν. καὶ ἠϑέτησε ὅς. δὰ ἤη. οομ. γέ- 
εεἴίφιε δεάεείας α γερε Βαῤγίοπις. ΨαΪρ. ἐν τῷ βασιλεῖ ] τὸν βασι- 

λέα ΑΓη,. 1. Ασ. Εἀ. δῖαν. 

Ι. Καὶ ἐγενήθη] καὶ ἐγένετο ΧΙ, το, 445) 5.5) 745) 82) 92) τού, τοϑ, 
120, 121, 1237134» 144, 336, 242, 247. (πιρῖ. ΑΙά. ΑἸεχ. (αΐ. Νις. 

Ομιγίο, ἴ. 194. Ογη]}. ΑἸεχ. 111. γ2 5. αὶ ἐγενηϑθὴ 93. καὶ ἐγένετω 
(Ώς) 24ς. τῷ ἔτει τῷ ἐννάτῳ εὖ ἐννατω ετει 10, 44, 82, 93, 108, 
246. (ουνρῖ. Ομιγίοί. 1. οἷ. τῷ ἐννάτῳ] τὼ ϑωδεκατω (υξ νἱάείιτ) 
236. τῆς βασιλείας αὐτῷ) τῆς βασιλείας Σεδεκίου τ9, 82, 93, τοϑ. 
Οοπιρί. ΟἸμγίοῖε. 1. οἷ, μηνὶ τῷ δικάώτῳ] μην! τῳ δευτέρῳ τεσσα- 
ρεδκαιδεκατη τοῦ μῆνος ἘΠ. μῆνι τῷ δωδεκατω ({εἀ δὼ Ἰΐηεα ἰτληϑῆχ. 

Ἱερεσαλήμ' χαὶ πταρενέξαλεν ἐπ᾽ 
ἦλθεν ἡ σόλις ἐν περιοχῇ ἕως τοῦ 
Καὶ ἐνίσχυσεν ὃ λιμὸς ἐν τῇ πόλει, 

Καὶ ἐῤῥάγη ἡ πόλις, χαὶ πάντες οἱ ἄνδρες τῇ “Φολέμου 
3 ζΖ . ρῷ "“Ἄ »Ὃ »᾿ ἀγαμέσον τῶν τειχῶν, αὕτη ἐςὶ τῇ χήπου τῇ βασιλέως, χαὶ οἱ 

εἰ 4Ὁ 8], πι. δεκατὴ τοῦ μηνος) τοό. σῷ δεκάτῳ] τῳ δωδεκατῳ 44, 
52) 535) 047 74) 927) 110) 120, 123) 134) 144) 242, 24ς. (Αἵ, Νῖο. 
Ἢ ἐνδεκατῃ τοῦ μηνος 247. Οομρὶ. ΑἸεχ. τῷ δωδεκάτῳ ἐν δεκάτη τῷ 
μηνὸς ΑΙ4. τῷ δευτέρῳ ἐν τῇ δεκάτῃ τοῦ μηνὸς Ομιγίο. 1. εἰι, Ἔ δὲ- 
κάτη τοῦ μηνὸς Ογη!!, ΑΙεχ. 1. οἷ. -Ἡ ἢ ἡμέρα δεκάτη ἦν τοῦ μηνὸς 
Απῇ. τ. Αττὶ. Εά, δωδεκάτῳ ἐν τῇ δεκάτῃ ἡμέρῳ τοῦ μηνὸς ϑῖαν. 
Οὐἶγορ. Ναδεχοδονόσορ] Ναδεχοδονοσσορ 93. Ναδεχονοσορ τοῦ. 
Ναδοχοδόνοσορ (ἢς 41101) 24ς. Ναδουγοδονόσορ Αττη. Εἡ.᾿ Ναδχε- 
δονόσορ ϑῖαν. Οἴἶτορ. ὁ βασιλεὺς Βαξυλ.} , ὃ 11, ΧΙ, 44, 64, 74, 
93» Ιού, 1τοβ, 18, 246. (οπιρὶ. ΑἸά, ΑΙεχ. α Οδι. Νὶς. Ογὴ]}. 
ΑἸεχ. 1. οἷ, καὶ τυᾶσα] ργαπηῖτι. αὐτὸς Οοάοχ ϑγγ. Ῥαγί, 8]αν. 
Οἴἶτορ. ἢ δύναμις αὐτῷ] ἡ δυναφεια αὐα Ζ4ς. πὶ Ἱερεσαλήμ!] 
ἐν ἱερεσαλημ 44. εἰς Ἱερουσαλημ 64. καὶ παρενέβαλεν] και ταρ- 
ἐνεέραλον ΧΙ, 445) 110, 120, 134) 236, 242, 244. ΟΟάεχ δυγ. Ραγί, 
χαὶ περιεκαϑησεν 19. κῶι περιεκαϑισεν 84, 93) τοΒ. καὶ παρενεδαλ- 
λον 144. καὶ παρενέξαλεν δες. δἀ βη. ςοπι.} καὶ περιεχαράκωσαν 
αὐτὴν καὶ περιῳκοδόμησαν αὐτὴν τετραπόδοις λίϑοις κύκλῳ ΟΥΠ]]. 
ΑΙοχ, 1. οἴ. καὶ το αρενέδαλεν᾽ ἐπ᾿ αὐτὴν] καὶ περιεκάϑισεν αὐτὴν 
Ομυγίοίξ. 1. οἰ, ἐπ᾽ αὐτὴν 15] -Ἐ τεῖχος τοϑ. ἐν αὐτὴ 242. ἐπ᾽ 
αὐτῇ Οοπιρί. αὐτὴν ἐκεῖϑεν Οεοτρ. 51.ν. καὶ ὠκοδόμησεν} καὶ 
ποεριωκοδομησεν 82, 93, 1τοΒ. (οηηρ!. Ομ γίοί. 1. οἷϊ. καὶ συνηχϑὴ ὃ 
λαος 244. καὶ ὡχκοδομησαν (οάοχ ὅγγ. Ραγΐ, καὶ ῳκοδ. ἐπ᾿ αὐτὴν] 
19. ἐπ᾽ αὐτὴν 25]. 71. ἐν αὐτῇ 82. αὐΐην 93. αὐτῇ Ομτγ- 
οι. 1. εἴ. ἐπ᾽ αὐτὴν τοερίτειχος κύκλῳ] κύκλῳ αὐτῆς περίτειχος 
Απη. 1. ἄγη. Ἐά, κύκλῳ αὐτῆς τὰ περιτείχῃ Οεογρ. 8[αν. Μοίᾳ. 
κύχλῳ τῆς πόλεως τεριτείχη 5ῖαν. Οἰΐτορ. περίτειχος] τεῖχος το, 
93» 1οβ. (οπιρὶ, Ομιγίοξ. 1. οἷι. καὶ ὡκοδομησεν ἐπ᾿ αὐΐην περιτει- 
χον (εχ τερεῖξ. αἱ νἱάεῖυτ) 44. τοεερὶ τεῖχος (Πς) 64, 71, 244. σύλω 
(Ως) 82. τεριτειχισμα 123. απέεπμγαῖς ὅγτ. Βα. ΗΘΌγ. κύκλῳ] 
κυκλόϑεν ΟΒγγίοί. 1. οἰξ. 

11. Καὶ ἦλϑεν] καὶ ἥν Απη. τ. Ατηι. Εα. Οεους. δῖαν. ἢ πό- 
λις ἐν περιοχῇ} εἰς τοόλην (ἢς) περιοχῆς 24ς. εἰς πόλιν περιοχῆς 
ΑΙεχ. ἦν περιοχῇ εἰς συνοχὴν 82. ΟΠεγίοίς, Ογε]]. ΑΙοκ. 1. οἶς. ἧς 
(Πς) συνοχὴν 93. εἰς ταεριοχὴν τοϑ, 123. Οοπηρί. Οοάεχ ϑγυγ. Ρατίζ, 
ἕως 18} α τὰ Ογή!, ΑἸεχ. 1. οἷξ, ἑνδεκώτου ἔτους} «΄, ἐτὰς 246. 
τοῦ βασιλέως} ροπὶς ροίξ Σεδεκιου 93, τοϑ. πρὶ. ΟὨτγίοῇ. 1. εἷς, 
τῆς βασιλείας δῖαν. Οἷἶτον. τῇ βασιλ. Σεδεκίου] τῷ βασιλεῖ Σεδὲ- 
χίῳ Ογτ!]. ΑἸοχ. 1. οἶς, δἐἔννάτῃ] ργαπλίες, ἐν μηνὶ τῷ τετάρτῳ Ογ- 
ΤἾ. ΑἸεχ, 1. εἷς, ἐν ἐννώτῃ ἡμέρᾳ Οεογρ. ἐννώτῃ ἡμέρῳ ϑῖαν. ἐννάτῃ 
τὸ μηνός] καὶ μηνὸς ἐννώταε Απῃ. Ἑά. 

ΠΙ. Καὶ ἐνίσχυσεν) καὶ ἐςερεώϑη ΟΥγτῖ}}. ΑΙεχ. 1. οἷ(. α καὶ Ασωι. 

ἘΔ. καὶ ἦν δῖαν. Οἶτορ. ἐνίσχυσεν] ἰσίχυσεν τό. ενισχυε 244. 
ἐν τῇ τυόλει] εἰς τὴν πολιν 74. ἐν αὐτῇ τῇ πόλει. Ομιγίοί. 1. οἰκ. 
καὶ οὐκ ἦσαν ἄρτοι] καὶ οὐκ ἦν ἄρτος το, 82, 93, τοΒ. Οοπιρὶ. ΟΙγ- 
(οἵξ, 1. εἶτ, Απτ. 1. Αττι, ἘΔ, Οθοῦρ. δδΔν. τῷ λαῷ] ργεπιῖιε, τῷ 
φαγεῖν ΟἸμγγίοίξ. 1. οἷ. τῆς γὴς} “ ταύτης Θεοῖς. ϑίαν. Μοία. 
“ ἐκείνης 5ῖαν. Οἴἶτορ. 

ΙΝ. Καὶ ἐῤῥώγη] καὶ διεκόπη Ογτ]!. ΑΙεχ. 1, οἷ, ἐῤῥώγη ἡ 
πόλις] ἐῤῥώγησαν οἱ τοολῖται Οεοῖρ. καὶ πάντες---ασὔλης] καὶ ἐξ- 
ἤλϑεν ὁ βασιλεὺς νυχτὸς ὁδὸν τύλης ΟΒιγίοίς, ἢ... το ἐς, καὶ τσᾶντες 

οἱ ἄνδρες] ργαετηϊττ. καὶ εἐξηλθὲν ὁ βασιλεὺς 19, 93» το8. οἱ ἄνδρες 
οἱ λᾶοι 92. τὰ τοολέμου] οἱ τολεμιξαι 19, 82, 93) τοβ. Οομρὶ. 
Ογηϊ]. ΑΙεχ. 1, οἷ, μάχιμοι 811ν. ἐξῆλθον) αὶ το, 939) 1τοβ, 
καὶ λϑον 245. -ἰ ἔξω Αττα. τ. Ασῃ. Ἐά, νυκτὸς] - καὶ ὃ βασι- 
λεὺς 1:86. νυχτὸς ὁδὸν τούλης] "1το86., ὁδὸν πύλης] οδὸν τὴς τυ- 

91, ε 

ἘΠ’ 

[4] 

« 

ι. 

[5.4 5: 



ΒΟΛΟΣΟΤΗΝΕ ΘΕῸΣ Δ. 

αὐτὸ διεσπάρη ἐπάνωθεν αὐτϑ. 

Βαξυλῶνος εἰς Ῥεθλαϑά" χαὶ ἐλάλησε μετ᾽ αὐτῇ χρίσιν. 

ΚΕΦ, Χχν͵ 
Χαλδαῖοι ἐπὶ τὴν πτόλιν χύκλῳ: χαὶ. ἐπορεύϑη ὁδὸν τὴν “Αραξα' Καὶ ἐδίωξεν ἡ δύναμις τῶν ς. 

Χαλδαίων ὀπίσω τοῦ βασιλέως, χαὶ κατέλαβον αὐτὸν ἐν ᾿Αραξὼν Ἱεριχὼ, καὶ πᾶσα ἡ δύναμις 
: ΄ ἈΝ Ψ 3.“ 

Καὶ συνέλαξον τὸν βασιλέα, καὶ ἤγαγον αὐτὸν ππρὸς βασιλέα 
Καὶ τοὺς υἱὸς Σεδεχίου ἔσφαξε χατ' 

ὑφϑαλμὲς αὐτῷ, καὶ τοὺς ὀφϑαλμὲς Σεδεκία ἐξετύφλωσε, καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν πέδαις, χαὶ ἤγα- 

γεν εἰς Βαξυλώγα. 
ΡΟΝ τὸ ὡς κὸ ρὼ ᾿, δ ϑῷΑἈἙΝ 9 3 Καὶ ἐν τῷ μηνὶ τῷ πέμπ]ῳ ἑδδόμῃ τοῦ μηνὸς, αὐτὸς ἐγιαυτὸς ἐγνεαχαιδέχα.. 

τος τῷ Ναδαχοδονόσορ βασιλεῖ Βαξυλῶγος, ἦλθε Ναδεξαρδᾶν ὁ ὃ ἀρχιμάγειρος ἑςὼς ἐνώπιον βα-. 

σιλέως Βαξυλῶνος εἰς Ἱερουσαλήμ. Καὶ ἐνέπρησε τὸν οἶκον Κυρίε, καὶ τὸν οἶχον τοῦ βὰσιλέξως, 9. 
δ ΄ ἊΝ » ε Ν Ν ἰωὶ ἰὸ Ἵ7, ε 3 ΄ 

χαὶ «πάντας τοὺς οἴκους Ἱερδσαλήμ, χαὶ “τὰν οἰχον ἐδέπρησεν ὁ ἀρχιμάγειρος. Καὶ τὸ τεῖχος 

6. 

7. 

8. 

10, 

Ἱερεσαλὴμ χυχλόϑεν κατέσπασεν ἡ δύναμις τῶν Χαλδαίων. Καὶ τὸ περισσὸν τῷ λαᾶ τὸ χαῆα- τι. 

λης 24). κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς τοόλεως ΟΥΠ]]. Αἴεχ 1, οἷ, ὁδὸν τουλῶν 
δῖαν. τῆς ἀναμέσον] τὴν ἀναμέσον 111. τῆς ἀναμέσον--τὰ βασι- 
λέως] Λ ΟἸιγίοῇ, 1. οἷς. ἀναμέσον τοῦ τείχους καὶ τῇ προτειχίσμαῖος 
ὃ ἦν κατὰ τὸν κῆπον τοὺ βασιλέως Ογ]]. ΑἸοχ. 1. οἷξ, τῆς ἀναμέ- 

σον τῶν τειχῶν] τῆς αναδασεως ἀνώμεσον των δυο τεύχων 19, 1οβ, ἔς, 
ἤπε δυο, 93. τῆς αναξασεως ἀναμέσον δυο χειτῶν (ἢς) 82. αἷ εἰσὶν 
αἰνὰ μέσον τῶν τειχῶν ϑίαν. 
τίχων (ἢς) 24.ς. τῶν τείχεων 246, 247. αὕτη ἰγὶ] ἥ ἥ ᾿ 10, 82, 

9 108. (ὐοιηρὶ. ἡ ἀν τ. Αστῃ. Εα. ΟΕ: αὕτη ἢ ἐςτν.(ουπὶ αὕτη 

τάς Πς05) Α ΝΑ ἐρὶ τῇ ἢ κήπου] ἢ ἐξ! τὸ χηπα]]. 

τὸ κήπου) τῇ τειχοὺς 71) 93. παρὰ τῷ κήπῳ Αττι. 1. Ασπι. Ἐά, 
δῖδν. καὶ οἱ Χαλϑαῖοι] καὶ οἱ Χαλϑαῖοι δὲ διαν. ἐπὶ τὴν πόλιν 
κύκλῳ] ἐκυκλοὺν τὴν πΌλιν το, 829 93» 1οϑ. Οοπιρὶ. Οἰγίοί. Ἰος. οἰξ. 
ἐπ! τὴν πυλην χυχλω Ι γι ἐπολιόρκεν τὴν πόλιν κύκλῳ Ατη. τ. ΑἸπῃ. 

ΕΔ. κύκλῳ τῆς πόλεως ἦσαν ϑ8ϊ'ἀν. - καὶ ἐπορεύθη] και ἐπορευϑησαν 
ΧΙ, 19) 44) ςό, 64. 74, 82, 929 93; τού, 1ο8, 119) 1217) 123» 134) 

144, 18, 236, 242, 2445 2437) 246, 247. Οοτῃρὶ. ΑἸ]ά. ει. ΝΊο. 

Ἔ Σεδεκία πιατρ. Αστη. ἘΔ. -Ἐ βασιλεὺς Σεδεκία Θέοτς. καὶ ἐπο- 
ρεύϑη--" "Αραθα] α οὔπὶ ἱπϊεπποά. ΟἸγγίο,. . οἷς. καὶ ἐπορεύϑησαν 

δ ὁδὸν τὴν "Α αξα Οοάεχ ὑπὺ3 ϑετρὶ!. καὶ ἔφυγεν ὁ βασιλεὺς Σεδὲ- 
κίας ὁδὸν τὴν ἼΑραθα ϑίαν. Οἶτορ. καὶ ἔφυγεν ὁ βασιλεὺς Σεδεκία 
ὁδὸν τὴν ἔρημον δῖδν. Μοίᾳ. “αφὶ! ἡάῦνε δϑεάεείας βέΓ υἱανι, φωα μοὶ! 

σα εανροβγία (ἰμμάϊπίς Ψυῖρ. τὴν ἸΑραδα] τὴν απὸ δυσμαᾶς 10. 
γὴν ἔπι δυσμᾶς 82, 935 το8. ΟΟΠΊΡΙ. 

ν. Καὶ ἐδίωξεν] καὶ κα]εδιωξε 10, 82, 95, 1ο8, 122. Οὐπρὶ. ΟἸτγ- 
(οἵι. 1. ε΄. ἡ δύναμις} α ἡ 19, 82,93, τοϑ. Οοπηρί. ΟΠγΥ ΠΟΙ͂. 1. οἷς. 
τῶν Χαλδαίων} αὶ τῶν 19.ὁἁ ἐν ᾿Αραξὼϑ] εν Ῥαξωθϑ᾽ 11], τού, 242. 
Απη. 1. Ασῃι. Εά. καΐα δυσμας το, 82, 93, τοϑ. (οπιρί. ἐν Ῥαωπὲ 
ΟΘεορ. ἐν᾿Αραδὼϑ ἃς, δὰ Βῃ. ςοπ|.} ΟἸνγίοῇ, Ἰ. εἴ, ὩἹμερι- 
χὼ] Ιερυχὼ τού. καὶ σᾶσα ἡ δύναμις αὐτὰ] καὶ, πᾶσαι δυνάμεις 

Αγ. 1. Απη. Εά. καὶ τᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτῇ Θεοῖς. διεσπάρη] 
διεσπαρησαν 19.) 82, 93, 1ο8. Οὐοπιρ!. Αττ. 1. Απῃ. ΕἘὰ. Οεογξ. 
ἐπάνωθεν αὐτὰ} ρταττοῖτί. ἀπὸ 10, 82, 93, 1ο8. Οογρὶ. ἀνωϑὲν αὐῇου 
44. ἀπ᾽ αὐτῷ Αττῃ. τ. Αγ. Ἐά. Οεογρ. δἷαν. 

ΨΙ. καὶ ἤγαγον] καὶ ἀπηγᾶγον 10, 82, 93) 108. (ΟΠΠΡΙ. ἥγα- 

γον αὐτὸν] α αὐτὸν Ατηϊ. 1. Αγπι. Ἑ4ά. ρος βασιλέα] τῦρος τὸν 

βασιλεα ΧΙ, 44, 74» 93» τού, 121, 134, 144. 158, 236, 242, 24, 
247. Οοπιρί. ΑΙὰ. Αἰεχ. Ομιγίοῖς 1. οἷ. εἰς Ῥεδλαϑα] Ἱερδεδλα- 
ϑα 11. κα 95. ΟἸυγίοῖ. 1. οἷτ, Ῥεξλαϑα] Δεδλαϑα (ἔς ροῖϊεξ 

ΧΙ, 445 ςς») 74) 82) 929 1ού, ΙΟβ8, 120, 1215» 123,134) 1447γ158, 236, 
243, 244) 24:)247. (οπιρὶ. ΑἸά, ΑἸεχ. Αστη. Ἐά.) ςό, 246. (Ὧι. ΝΊς. 
Διφλαϑα (ἔς ἱπῆ4) 64.. Θεδλαϑα 71. Γεδλαϑα 119. Δεδλαξα 
“42. Δεξλαϑη Οοάεχ ὅγτ. Ραγ, Βεθϑλαδὰ Ατηι. τ. Ῥεδλὰπ (ἔς 
ἴῃ.) Θεό. Δεδλὰϑ (ῆς ροϊεα) ϑϊδν. Οἷἶγορ. Ῥεδλῶϑ (ῆς ἱπ 4) 

, 8ίαν. Μοίᾳ. καὶ ἐλάλησε] -ἰ- βασιλεὺς Βαξυλωνος 82, 93, τοϑ. 
ο τε ὁ βασιλεὺς Βαξυλῶνος Ομιγίοῇ. 1. οἰ, μετ᾽ αὐτὮ} μετα Σεδεκιε 

82) 9357 108. Οἰνγίοῇ. Ἰ. οἷ. μετ ̓ αὐΐως τοό. αυτε 244. κρίσιν] 

κ93. ἔν κρίσεσιν Ασ. 1. Ασῃ). Ἑὰ. 

ΝΠ]. Καὶ τοὺς---ἔσφαξε] καὶ ἐσφαζε τας υμῖς αὐΐᾳ 82, 93, τοϑ. 
Οοπνρῖ. Ομεγίοῖ. 1. οἷ, κατ᾽ ὀφθαλμὲς αὐτῷ] ἐνωπιον αὐΐου 19, 
82) 939 108. Οοπρὶ. ΟἸγίο. 1. οἰϊ, Ατπν. 1. πῃ. Ἐ4, χατ᾽ οφϑαλ- 
μὼν αὐῇε ις8. πρὸ ὀφθαλμὼν αὐτῷ Οεοτρ. ϑ8ῖαν. ἐξετύφλωσε) 

᾿ ἐξεῖλε (ἐχενπὼ) καὶ ἐξετύφλωσεν αὐτὸν δῖαν. Οἰἴἶτος. καὶ ἔδησεν] 

καὶ ἐδησαν 546.Ὑὸό. ἐν τίδαις] ἐν τταῖδες (Π0) 93. εν πεδὲς τού, 244. 
ἐπ εοπηρειδες ϑγυ. Βατ- εῦγ. ἐν δέσμοις Α΄πτη, 1. Αττῃ. Ἐά. δἷαν. 
καὶ ἤγαγεν] καὶ ἡγαγεν αὐον ΧῚ, ς ς, ςό, 64, 71, 74, τού, τ21, 134, 

᾿ς 144, 158, 226, 242, 244γ.4ς. ΑἸά, Οεογρ. δίδλν. και ἀπήγαγεν 19. 

᾿ κι ἀπηγαγον αὐον 82. . καὶ ἀπήγαγεν αὐῖον 93, τοβ. ΟοπρΙ. Οἢιγ- 

αἱ εἰσὶν ϑἷαν. 

τῶν τειχῶν) τῶν τροχὼν 544. τῶν. 

246, 247. (ομρ]. ΑἸά. (δι. Νίς. 

τὸ ὁ φερισσὸν τῷ λα] α 44. 

(οἱ. 1. οἶς, καὶ ἀνηγαγεέν αὖον 123. καὶ ἡγαγεν αὐΐος 24). εἰς 
Βαξυλώνα] ὥρος τὸν βασιλεα Βαβυλώνος 82. 

ΨΠΠΙ. Καὶ ἐν τῷ] αὶ καὶ 443. ἐν δὲ τῷ Αἰὰ. Οδοτς. 81αν. κα τῷ 
Ογη!!. ΑΙοχ. νοὶ. 11. Ρ. γ26. 

δεκάτη τοῦ μηνὸς ἰάδπι 111. γΩ6. ἣ ἐδδόμη ἡ "μέρα ἦν τοῦ μηνὸς Απῃ. 
ἘΔ, ἧς, ἄπο ἦν, Ατπι. 1. 
αὐτὸς ἐνιαυτὸς} τὼς ενιαυύΐος ςς, τοΒ. κα ἐνιαυτὸς 64, 242. τος ἔν!- 
αυτος 82,93. (ὐοπΊρ]ὶ. Ο νεῖ]. ΑἸεχ. ἢ. γ19. Βδδεῖ ἐνιαυτὸς ἴπ ομδιαᾶ, 
τηϊπογα Αἰεχ, αὐτὸς ἐςὶν ἐνιαυτὸς ΟΘοτρ. αὐτὸς ἐνιαυτὸς---βΒαξυ- 

λῶνος} ,« οὐπὶ ἰητεττηεά. Ογη]}. ΑἸεχ. 1. )γ4 6, αὐτὸς ἐνιαυτὸς ἐν- 
νεακαιδέκαἶος ὅτος ἐνιαυτὸς ἐνναία (ἢ) και δεκαῖος το. τος ἐςὶν ἔτει 
“ι΄, δίαν. Οἴἶτορ. ἐννεακαιδέκατος} εννεχαιδέκατος (6οττ.} 134: 
τῷ Ναξεχοδον.} της βασιλείας Ναξεχοδον. το, 82, 93, 1ο8. ΟΠ. 
τοῦ Ναξεγοδον. Αττη. τ. Ατὐπ). Ἐ4. τοῦ Ναξεχοδον. Οεογρ. ϑῖδν. 
βασιλεῖ Βαδυλῶνος] βασιλέως Βαδυλωνος 10, 82, 93. (1οβ. υἱ υἱάεῖυ;.) 
(οπιρὶ. Αστη. τ Απῇ. Ἐά, Οεογρ. δ8ϊν. "7... ἤἦλϑθε]α 247). καὶ 
ἦλϑεν (οσυπὶ καὶ ἱπίετ ἅπ008) ΑἸεχ, Ναξεφαρδὰν] Ναξδεχοδονόσορ᾽. 
Ζαρδὰν (ἢς) 236. Ρτγϑυηϊ. Ναξεχοδονοσορ 242. Νακζαρδὰν (ῆς 
Ροῆε2) ΑΙ4. ὁ ἀρχιμάγειρος] ὁ ἀαρχιμαγηρος (ἢς νεῖ. 11.) 93. 
2 τίποορε σοφμογωπι ὅγτ. ΒΑΥ- ΕΪΘΌΓ, φγίποερι σορίαγερε Αττὴ. τ. Ατπη. Ἐά. 

Οοοῖρ. ἑρως] ὃ ἐρὼς ΧΙ, τό, 64, τ21, 24; 346, 247. ΑΙά, ὁ ἐρη- 
κως 82,93, τοβϑ. (οπηρὶ. Ογτ]!. ΑἸεχ. 1. οἶς. ὁ ταρεςῶς 123. ἑρὼς 

-ΚἊαδυλῶνος αὶ οὑπὶ ἱπίεττηεά. 71. δξλος βασιλέως Βαδυλῶνος Οεοτς: 
δῖδλν. ῥγυκε γερὶς Βαῤγίοπὶς Ψιαῖν. Ἐἔνώπιον βασιλέως] ἐνοπιον (Π6) 
βασιλέως 121. κατὰ πρόσωπον τοῦ βασιλέως Ογτῖ]!]. ΑἸοχ. 1. εἷξ, 
ἐνώπ. βασιλ. Βαξυλ. εἰς} ἐνώπιον του βασιλ. εἰς (τεϊϊυα Ὠυ}μ8 σΔρ. 
ἱπιεγίεγι τ) 242. βάσιλ. Βαδυλ.} ργαεπλῖτι. του 93, 1ο8, 236, 244, 

τὸ βασιλέως] αὶ τῇ ΟΥΠ]}. 
Ἁ ὝΎ 

ΙΧ. καὶ τὸν οἶκον] α τὸν οἱκὸν 44. 
ΑἸεχ. 1. οἷς. καὶ πάντας τοὺς οἴκες] καὶ ττάσας τὰς οἰκίας Ογτ]]}. 

ΑἸεχ. 1. ες, Ἱερεσαλὴμ]) τῆς πόλεως ΟΥΠ]]. ΑἸεχ. 1. ε΄. καὶ 
τᾶν οἶκον] καὶ παντὰ οἶκον ΧΙ, ςς, ςό, 64, γ4, 92, τοῦ, ττ9, 123» 
144, τ.8, “36, 243, 244, 24ς, 246, 447. ΑΙεχ. (αἴ. Νίς. καὶ παϑα 
οικον μεγαν 10, 93, 1οϑ, τ21. (πρὶ. ΑἸά.» α πᾶν οικον 71. καὶ" 
πάντα οἶκον μέγα (ἢς) 82. καὶ πανῆα τον οἰκον 134. καὶ πᾶσαν οἷ- 
χίαν μεγάλην ΟΥπ], ΑΙαοχ. 1. εἶ. α ΑἌση τ. Αση. Εά, καὶ πάντας 

τοὺς οἴκους μεγάλες δῖαν. ᾿ ἀρχιμάγειρος] ὁ ἐξηκως ἐνωπιον τὰ 

βασιλέως τῷ, το8, ἐν τυρί ̓ Οθαριο ΑΙεχ. Ογι!!. ΑἸεχ. 1. οἶς, πυυρί 
Αγη). 1. Αἄσῃῦ, 3. ὃ ᾿ 

Χ. εεῖ οοιϊηηᾶ ἱπίερτ. Π. Καὶ τὸ τεῖχος] καὶ πᾶν τεῖχος 
Ογήϊ!. ΑἸεχ. 1. εἷς. καὶ τὰ τείχη ϑ84ν. Ἱερεσαλὴμ] 71. κυχ- 
λόϑεν] το, 82, 93) 24ς. ΟΟΠΡΙ. κυκλωϑὲν 158. κύκλῳ ΑἸεχ, 
κατέσπασεν) καϑειλεν 19, 82, 93») τοΒ. ΟΟπΡΙ. Ογτῖ!. ΑἸεχ. ἴος. εἶς, 
καϊέλυσαν ΑΙεχ. κατέσπασαν Ατηι. 1. Ατῃ. Εά. Θεαζ. κατέ- 
σπασεν ὅτ. δὰ ἤμ. σοπ,.} ἀεβγηχί! οπιπὶς ἐχεγοίτως Ολαίδαογασι, φαΐ 
εΥδὲ σα ῥγίποῖρε νεϊϊμεπι. Ψαϊσ. ἡ δύναμις} α κἡὶ ΧΙ, 74» τού, 134, 

1 58, 243, 344γ24ς. Οαδῖ. Νίς. ϑύυναμεις 44. τοᾶσα ἢ εὐπορία ΑἸεχ. 
πᾶσαι αἱ δυνάμεις Ατην. τ. Αττη. Ἑά, αἱ δυνάμεις Οεορ. τῶν 
Χαλδαίων] Χαλδαίων ὃ ἀρχιμάγειρος 111. -᾿ κυκλωϑὲν 19. λα τῶν 
74) τού, 1349 18, 236, 5343», 345. σε. Νῖς. -Ἐ κυκλοϑὲν 82, 93, 
108. Οοπιρ. -Ἐ οἵ σὺν ἀρχιμαγείρῳ Οοάεχ ὅγτ. ῬατΊ. Αγη,. 1. 
Ατη. ΕΔ. Χαλδαίων οἱ ἀρχιμαγείρῳ. ΑΙεχ. ἡ μετὰ τοῦ ἀρχιμαγεῖ- 
ρου Ογη!!}. ΑἸεχ. 1. οἱξ, 

ΧΙ. Καὶ τὸ περισσὸν} α τὸ τερίσσον 19, 82, 93» 1ο8. (οιηρὶ. 

τοὺς περισσὰς τῇ λαξ Ασα. τ. Ατη. Ἐά, 
τὰ λαὰ τὸ καϊαλειφϑὲν] τὸ καϊαλειφϑὲν τεὸε λὰξ 19» 82) 935» 1οϑ. 
Οοπρί. τὸ καταλειφϑὲν] τὸ καταληφϑεν 44. Ῥτγατηϊί, καὶ τὶ (ὰ, 

ἑθδόμῃ - τὰ ἢ μηνὸς] ἐννα ΤῊ ΤῈ μῆνος 19... 
82,93, 1ο8. κα εδδομη 242. Ρυσεπηΐα. τῇ Ογηῖ!, ΑἸοχ. νοΣ. ἱϊ, Ρ. 719. 

ὀγδόῃ ἡμέρᾳ τῷ μηνὸς ΟΘεοτρ. 8ῖαν. Οἴτος. - 

τε Ὁ 

22} 
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15. 

16. 
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18. 

Κυρίου] -Ἐ καϊέκοψαν οἱ Χαλδαῖοι ΟἸνγίοῖ. 1. εἶκ. 

.σαν]} α τὴν ΑἸά. 

. Οὐοπιρὶ. ΟἸΠγγίοῖ 1. οἱἵ, ἐν οἷς ελιτουργον 93. 

ςς αὐτοῖς] ἐν οἷς ἐλειτέργησαν ἈπῺ. 1. Απη. Ἐά. ὕξογς. δίαν. 

᾿ 

ΒΑΣΙΛΔΛΕΙΩΝ,. Δ. 
κεῷ. ΧΧΥ. 

λείφϑδὲν ἐν τῇ. πόλει, δ Ν.--9 ΄ κι» " . ᾿ ἘΣ ΙΕ τ τς χαὶ τοὺς. ἐμ πεπ)ωχότας οἵ ἐγέπεσον πρὸς τὸν βασιλέα Βαξυλῶνος, χαὶ τὸ 
λοιπὸν τοῦ ςηρίγματος μετῆρε Ναξουζαρδᾶν ὃ ἀρχιμάγειρος, Καὶ ἀπὸ τῶν πτωχῶν τῆς γῆς 
ὑπέλιπεν ὁ ἀρχιμάγειρος εἰς ἀμπελδργὲς χαὶ εἰς γαξίν. Καὶ τοὺς ςύλους τοὺς χαλχὲς τοὺς ἐν 
οἴχῳ Κυρίου, καὶ τὰς μεχωγῶϑ', χαὶ τὴν ϑάλασσαν τὴν χαλχήὴν τὴν ἐν οἴκῳ Κυρίε συνέτριψαν 
οἱ Χαλδαῖοι, καὶ ἦραν τὸν χαλχὸν αὐτῶν εἰς Βαδυλώνα.. Καὶ τοὺς λέξητας, χαὶ τὰ ἰαμῖν, χαὶ 
τὰς φιάλας, χαὶ τὰς ϑυΐσχας, ἡ χί τὰς ϑυϊσχα 
ἔλαξε. 

Ν [4 Ν ’ »" ὰ [ων 3 ρ χαὶ πᾶντα τὰ σχεύη τὰ χαλχᾶ ἐν οἷς λειτουργϑσιν ἐν αὐτοῖς, 
Ν Ἂν, ρὰ ", Ἂν, ΄ ν ρο ρ᾿ 3, ξ 2 ᾿ Και τὰ πυρεία, καὶ τὰς φιάλας τὰς χρυσᾶς χαὶ τὰς ἀργυρᾶς ἔλαξεν ὁ ἀρχιμάγειρος, 

΄ ΄ Ν Ν ΄ “ Ν ΝΝ ᾿ “ἋΣ ΄ ὶ Στύλες δύο, χαὶ τὴν ϑάλασσαν μίαν, χαὶ τὰς μεχωνὼν ἃς ἐποίησε Σαλωμὼν τῷ οἴχῳ Κυρίβ' ἐκ 
ΓΟ δ ἰφν ἰδ ͵7 ἴω ἴω] ; 6, ρὸ 7 ἴω] -ο ἦν ςαῦμος τοῦ χαλχ πάντων τῶν σχευῶν. ᾿Ὀχτωχαΐδεχα ππήχεωνὶ ὕψος τῇ ςύλου τῷ ἑνὸς, χαὶ 

Ἁ 9 Ν 9 3 9 .᾿Ὁ Ἁ ἰδ ᾿ Ν, 2 ρ ΝΝ ἰδὲ ΄ ῪἿ- νὸς ΝΜ ,ΦΙΝ, τὸ χωνὰρ ἐπ αὐτῇ τὸ χαλχξν' χαὶ τὸ ὑψος τοῦ χωϑὰρ τριῶν πήχεων! σαξαχᾶὰ, καὶ ῥοαὶ ἐπὶ 
ρ Ν ΄ ἣν ΄ “, Ν ν- . ρ » δ ᾽ τῷ χωϑὰρ χύχλῳ τὰ πάντα χαλχᾶ, χαὶ χατὰ ταῦτα τῷ ςύλῳ τῷ δευτέρῳ ἐπὶ τῷ σαξαχά. Καὶ 

Ὅ4; 71) 74γ τού, 110, 121») 134) 158, 436, 244) 247. Αἰή. καὶ τοὺς 
χἀϊαλειφϑέντας Αττη. τ. Ατπι. Ἐά. τοῦ καταλειφϑέντος ϑῖλν. ἐν 
τῇ πόλει] τῆς πόλεως Αττη. 1. Ἄττῃ. ΕΑ. τὲς ἐμπεπ]ωκότα ] τους 
προκαχωρηκότας (0) 19. τᾶς προκεχωρηχοταᾶς 82, 83, τοϑ. (οιηρί. 
τὰς φύγοντας δῖαν. Οἴἶτορ. οἱ ἐνέπεσον] κα 19, 82, 93» 108. (ὐοπηρὶ. 
Ἄγαι. τ. Αγ). Εά. οἷ ἐνεπεσαν 546. (οάεχ ὅγτ. ῬαγΓ, ΑἸεχ. οἱ ἔφυ- 
γον δῖαν. Οἴτορ. πρὸς τὸν βασιλέα} α τον 11, ΧΙ, 44, ςς, 64, γ4, 
1ού, 134» 1447 158. ΟΔῖ. Νὶς. τῶ βασιλει 19, 82, 93» 1το8. (πρὶ. 
μαδεῖ τὸν ἴπ Ἵμαγδέξ. τηΐποτε ΑἰἊχ, εἰς τὸν βασιλέα Ατηι. τ. Ατηι. Εά. 

καὶ τὸ λοιπὸν] καὶ τὸ καΐαλοιπον 19, 82, 93» 1ο8. (οπηρί. κατὰ τὸ 

λοιπὸν ςς. καὶ τὸ λοιπὸν τῷ ςηρίγμ.] εἰ τεϊίφεμιπε σπίρας δῖαν. Ψυϊς. 
18 ςηρίγμαῖος} τὰ λὰξ το, 82, 93» 108. (ομηρί. - τῷ λαῷ Αγ. 1. 
πη. ἙἘά. μετῆρε] μετωχισεν 10, 93», το8. Οοπηρὶ. μετώχησε 82: 
μετῆρε Ναδεζ. ὁ ἀρχιμάγ.} ἐναηβμὶ Ναῤμκανάαη δε ἄωχ. 81αν. 

Ναδεζαρδῶν] ρταεπηῖτς. ὁ ΑἸεχ. ὁ ἀρχιμάγειρος] -Ἐ εἰς Χαρμι και 
εἰς Ἱερεδι ς ς, τς8, 446. -{- ελάςπ1, πἰΠ Ιερεδει, «6. ,. 71.. ὁ ςρατη- 
γός (ἢς ἱπῖ8) Απῃ. 1. Αγ. Ἐά. ὃ ὠρχιμάγειρος---ὁ᾽ ἀρχιμάγει- 
ρος ἰῃ οοπι. 784. α αἰζοσιτ. συ τη ἱπίεγηηεά. 144. 

ΧΙ]. Καὶ ἀπὸ] α απο το, 82, 93. ΟΟμηρὶ. Καὶ ἀπὸ---ρχι- 
μάγειρος} κα (Βαθεηταγ ἴπ πιᾶγρ. 80 8]. τῇ. καὶ ἀπὸ των τοτωχείων 
τῆς γῆς νπελεῖπὲν ὁ ἀρχιμαγειρος) τοῦ. 
τῶν τὰ λαξ 10, 82, 93, τοϑ. Οομρί. τῶν τῇωχιων 44. Ὡΐοχων 
“46. τῆς γὙ5:} α γὴς 246. -ἔ- ταύτης Οεοῦρ. -Ἐ ἐχείνης δίαν: 

ὑπέλιπεν] ὑπελείπετο 10, 1ο8, 243. ΟὐτρΙ. υπελειπεν 745 134) 246. 
ὑπελήτο (Ώς) 82. ὑπελίπετο ([ς) 93. -ἐπελιπεν 121. ὁ ἀρχιμά- 
γειρος} α 71. Ργοτηῖι. Ναξεζαρδᾶν 119. ὁ ςρατηγὸς Οεοτφ. εἰς 
εἰμπελεργὲς] κα εἰς Απῃ. 1. Αττῃ. Ἑά. Θεογρ. δῖαν. εἰς ἐμπελ. καὶ 

εἰς γα. 246. εἰς γαξίν] εἰς ταῦδειν 11. εἰς γήξειν 111. εἰς 

γεωργὲς 19. εἰς γαξειν ς ς) 64, το. (243. τῆαγρ. βοϑυνωτας.) γεωρ- 
γους 935 τοΒ. Οοτηρὶ. Ασπι. 1. Απῃ. Ἑάἀ. σεογρ. ϑαν. εἰς γηδιν 
(ἴῃ ππᾶγρ. εἰς Ὑεωργξς) 121. εἰς γαζειν 158. “εἰς ταδην φ4ς. εἰς Γη- 
ξείμ ΑΙεκ. 

ΧΗ]. 

Οἴτορ. 

τῶν πτωχῶν) τῶν πενῆ- 

τοὺς χαλκξς--- Κυρίου] οἱ ἦσαν χωλχοῖ ἐν οἴκῳ Κυρίε δἷαν. 

τοὺς ἔν οἴκῳ] α τους 24ς. Οεογρ. δῖαν. Μοίᾳ. ἐν οἴκῳ 
καὶ τὰς μεχων.} 

χαι τοὺς μεχων. 11. ΑἸεκχ. καὶ τὰς μεχωνὼν -- Κυρίου 257 α οὐπὶ 

ἱπίειτηεά. 82. μεχωνὼθϑ] βασεις 19, 93» 108. (140. »]ο πιάᾶγρ.) 
Οομιρὶ. Ομεγίο. 1. εἶτ. Θεοῦσ. μεχονωθ τοό. καὶ τὴν ϑάλασ- 

τὴν χαλκῆν] τὴν χυτὴν 74. τὴν ἐν οἴκῳ) λ τὴν 
εοῖρ. . συνέτριψαν) συνέκοψψον (ἢ) 19. συνεκοψαν 82, 93, τοϑ. 
Οὐ]. ΟΠεγίο. 1. εἶτ. ργαεπηῖτε. καὶ τ ς8, 24). καὶ ἦραν) καὶ 
ἐλαξον το, 829 93, 108. (οπιρὶ. καὶ ἦραν ὅζο. Δἀ ἢπ. ςοπ). 
α Οἰγίοῖ. 1. οἷς. τὸν χαλχὸν] τον χαλκχδν 246. χαλκὸν αὖ- 

τῶν] - καὶ ἀπήνεγκαν 19, 82) το8. ΟΟπΙρΙ. χαλκὸν αὐῖον 64. ΑΙά. 
« καὶ ἡνεγκαν (υϊ ν]άετιγ) 93. ; 

ΧΙΝ. Καὶ τοὺς λέξητας)] α 9323. καὶ τοὺς λευιτᾶς τιοό. Και 
τοὺς λέξητας--- ϑυΐσκας} Εἰ οἷϊα:, εἰ ᾿σεϊϊαι, εὐ ρἠϊαϊας, εἰ ἐδατίδεὶα 

Οεοτγρ. ϑίδν. καὶ τῷ ἰαμὶν] καὶ τὰς κρεάρξας (ἢ) 19. καὶ τώ 
ἰαμὲν 44. καὶ τας κρεαγρᾶς 82, 93», 108. Οπ}Ρ]. Ομ γίοίῖ, ἰος. οἷξ. 
ἰαμὶν] ἱματια 111. (το. τρᾶγρ.) ιαμειν 64) 243,24. ιαξειν 1109. 

,ἡμῴτια ὃς καὶ ἀμάτια (ἢς) Οοάεχ 5γγ. ῬαΠΙ. 
Ἁ ἣν ’ 

χαι τὰς φιαλας]) 

α ΧΙ. τὰς 44. καὶ τὰς φναλᾶς τού. καὶ τὰς ϑυΐσκας] ϑυ- 
. ’ 

ἵσκας 44. διαῦεῖ Ὁ --- Οοάεχ ὅγγ. Ῥαγί. τὰ σκεύη) α τα 236. 

σαι. .Νὶςο. ἐν οἷς λειτεργῶσιν] εν οἷς ἐλειτεργάν 19») 82, 108, 
ἐν οἷς λειτουργ. ἐν 

᾿ γ, 
ἐλα- 

νο»:. ἢ. 

δε7 ἐλαδον 10, 82, 93, τοϑ, 123, 1ς8, 243. Οουρὶ. Ομεγίο. 1. εἶς. 5 Ὑ:: ̓ 
Ἀπ. τ. Αση. Ἐὰ. Θεοῦ. ϑίαν. 

ΧΨΝ. τυρεῖα] πυρια 93. τὰς χρυσᾶς καὶ τὰς ἀργυρᾶς] τὰς 
ὠργυρᾶς καὶ τῶς χρυσᾶς ΑΙεχ. . καὶ τὰς ἀργυρᾶς] α τὰς 44) 93, 
158. Οοπιρὶ. ΟἸγίοίξ. 1. οἷ, ὁ ἀρχιμάγειρος] -- Ναδεξαρδαν 
119. ὁ ἀρχιμαγηρος 24ς. κα ΟΙυγίοί. 1. οἶς, 

ΧΝῚ. Στύλως δύο] καὶ τῶν συλων των δυο το, 82, 93, τοϑ. σγ- 
Το. 1. εἶτ. Ῥγαπητε καὶ 44. Αγπι. ἘΔ. καὶ τοὺς δνο συλες ς6. καὶ 
τας φξυλες τῆς δυο 71, 24ς. ςύλες δύ" (Π0) 124. καὶ τως συλες δυο 
246. (οπιρί. καὶ ςύλες Αγ. τ. καὶ τὴν ϑάλασσαν---μεχωνὼϑ} 
και τῶν βασεων και τὴς ϑαλασσης τῷ, 82, 93, τοβ. ΓΟμγυτοῆ, 1. οἷς. 
καὶ τὴν ϑάλασσαν μίαν] ἡ ϑαλασσα ἡ μια (ἴῃ πιαγρ. «ὐά, καὶ τας 
βασεις) 11. καὶ ἡ ϑάλασσα μια 111. καὶ τῆν μιὰν ϑαλασσαν 44. 
καὶ τὴν ϑαλασσαν τὴν χαλκῆν 24ς. καὶ τὴν ϑάλασσαν τὴν μίαν 
Οοπιρ. καὶ τῶς μεχωνὼϑ,] καὶ τὰ μεχώνωθ Π|, 111. καιτας με- 

ΧΌνΩΝΣ τοό. καὶ τὰς βάςεις (οιηρὶί. Οεογρ. '5[αν. ἃς ἐποίησε] ἃ 

ἐποιησε 11, 11, ὧν εποιησεν 10, 82, 93, τοϑ. Οουρὶ. ἣν ἐποίησεν 

Ομνγίο 1. οἷς... Σαλωμὼν] ρεαπηῖτε. ὁ βασιλεὺς το. “ Σολομὼν (υζ 
41101) 44).γ1. ὁ βασιλεὺς Σολομῶν 82, 93) τοϑ. ᾿ Σαλομὼν τοῦ. Οῖ. 
Νῖς. ὁ Σολομὼν ΟἸτγίοῖς. 1. οἷ. τῷ οἴκῳ Κυρίου] ἐν οἰκω Κυριου 
19) 82) 93, τοϑ, 123. (Οπιρ!. ΟἸγγίοῖς. 1. οἶϊ, ργϑ παῖζε, εν τς8, ἐπ 
ἐεπιρίο Προνεῖπὶ Ψαΐν. οὐκ ἦν δις. δὰ ἤῃ. σοπι.] α᾿ΟΒεγ(οΙξ. ἰος. εἶτ, 
οὐκ ἦν ςαϑμὸς] ρτοεποῖϊε. ὧν ἐλαξεν Ναξεζαρδαν ὁ ἀρχιμάγειρος 10, 
1ο8. Ῥγδδιηΐτε. εδάθπι οὐ πὶ ὃν ργὸ ὧν, 82. ῥγαπηῖτῖ. εαάθπη ηἱῇ ὁ αρ- 

χιμάγηρος 93. Ργαπλῖτ, καὶ Ατπλ. 1. ΑἌσην. Ἐά4, Οδεοῦρ. καὶ οὐκ ἣν 
ἀριϑιμὸς 5ϊαν. Οἶτορ. τὰ χαλχβ] α 19. σαντων χάλκων 1ς8. 
τοάντων τῶν σκενὼν] -ἰ- τῶν χαλκὼν 19... α τῶν 158. 

ΧΨΝΙ]. Ῥεῖ ζσην. ᾿πΐερτ. ΟΒτγίος. 1. οἷ. Ὀνκτωκαί. πήχεων 
ὕψος} καὶ ὀκτωκαίδ. πήχεων ἦν ἐν ὕψει 51Αν. Οἴτορ. πήχεων τ] 

πηχῶν (ἢς Ἰη 44; 74. τού, 110,.134» 144) 158, 2365 244, 24ς. ΑἸοχ.) 

123. (δῖ. Νίς. ὕψος]. το νψος 93, 24ς. (οπηρί. ὕψος τῷ ςύλου 
“- πήχεων 29] τὸ ὑψος τα ἐπιϑεμαῖος τὰ ενος τοϑ.. τῷ ςύλε τὰ ἑνὸς] 
τα συλου 71. καὶ τὸ] καὶ τω τού, 242. τὸ χωθὰρ ἐπ᾽ αὐτῷ 
τὸ χαλχξν] τὰ ἐπιϑεμαΐα χαλκα τῶν ξύλων τ9, 82, 93. ΟΟπΊρ]. καὶ 
κεφαλὴ (εαρίοἰϊωπι) χαλκῆ ἐπ᾿ αὐτῷ Θεοῦ, διαν, χωθϑὰρ 1] χω- 
ϑαρν (ἔς ἰπῖτα ΧΙ, 24, 92, τς8, 243) 244.) γι, τού, 119, 120, τγ4, , 

124. χοϑαρ (ἢς ροῖζεα) 44. χωθϑαραν (Πς ἴῃῆτα ἔξπηεὶ) ς3, 236, 
“χοϑαρὰϑ' (ἔς ροῆε4) (αἴ. Νίς. καὶ τὸ ὕψος---τοήχεων]} τριων πηχέων 
το υὑψος τε ἐπιϑεμαῖος τὰ ἐνος το, 82, 93. ΟΟΙηρὶ. τῷ χωϑὰρ] τῷ 
ἑνὸς χωθῶὼρ Ατηι. 1. Αττη. ἘΔ. τῆς κεφαλῆς Οεογρ. ϑῖαν. χω- 

9ὰρ 29] χοϑαρϑ' (ῆς ἰπῆτα) 71. τριῶν πήχεων] τριων πηχων ΧΙ, 243. 
σαδαχὰ 15] σαξαχ ΠΠ1. καὶ δίκτυον 19, 82, 93, 1ο8. ΟΟπΊρὶ]. σαξα- 
χακιζι. ΑἸά, σαξαχὼ καὶ ῥοαὶ] σακαχαρθαι 1, ς6. ῥοαὶ ἐπὶ τῷ 
χωθὰρ] ῥοαὶ ἐπὶ τῇ κεφαλῇ Οτεογρ. 5ῖαν. ἐπὶ τῷ] ἐπὶ τὸ ΤΙ, ΧΙ, ςό, 74, 
τοῦ, 120, 123,134.236,2..3. Αἰεχ. Ολῖ. Νίς. ἐπὶ τῷ χωθϑὰρ κύκλῳ] 
χυκλω σοὺ ἐπιϑεμαῖος 19, 829 93, 108. αἱ ἐπὶ τὰ ἐαιϑέμαϊα κύκλω 
Οομπιρὶ. φύκλῳ] Ἢ καὶ βροαι ἔχᾶτον ἔπι τὸ σαδαχα χυχλω 18, 

τὰ παδα ἃς. δὰ πῃ. οοη).}. 158. τὸ παϊῖα χαλκᾶ] και παϊα χαλ- 
κὸν τό. κατὰ 71. (οιρὶ. καὶ κατὰ ταῦτα] α καὶ Αγη,. τ. ΑΓηϊ. 

Ἑά. 8ϊαν. Οἴτορ. ᾿κατὼ δὲ ταῦτα Οεογρ. δῖλν. Μοΐῃ. κατῶ. ταῦ- 

ταῇ καῖα τα αντὰ 11, το, τύ, 93, τοϑ, 246. ΑἸεχ. καα αὐτὰ 82. 

τῷ εύλῳ τῷ δευτέρῳ] -Ἐ χαὶ ροᾶν 144- ᾿ καὶ ὁ ςύλος ὁ δεύτερος 5ἷαν. 

Οἴτορ. ἔς, ἤπε καὶ, δῖαν. Μοίᾳ.. ἐπὶ τῷ σαξαχα] και ροαι ἐπι 
τὸ σαθα κυκλῳ ΧΙ. ἔς, πἰῇ τω σαξα, 44ς. εἐπιϑεμα καὶ δίκτυον και 
ροα! ἐχαῖον 19, 82, 93», 1ο8. καὶ ροχι ἐπὶ τῳ σαξαχα χυκλῳ 44, 
52, 92,) τού, 1195) 120) 134) 236, 247.. ἔς, πἰἢ τὸ σαδαχα, 74. ὅς, 

9Ὁ 
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ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ. 

χαὶ τοὺς τρεῖς τοὺς φυλάσσοντας τὸν ςαϑμόν. Καὶ ἐχ τῆς πόλεως ἔλαξον εὐνδχον ἕνα, ὃς ἣν 

ἐπιςάτης τῶν ἀνδρῶν τῶν πολεμιςῶν, καὶ πρέντε ἄνδαας τῶν ὁρώντων τὸ πρόσωπον τοῦ βασιλέως 

τὸς εὑρεϑέντας ἐν τῇ πόλει, χαὶ τὸν γραμματέα τῷ ἄρχοντος τῆς δυνάμεως τὸν ἐκτάσσοντα τὸν 

λαὸν τῆς γῆς, χαὶ ἑξήχοντα ἄνδρας τῇ λαᾷ τῆς γῆς τοὺς εὑρεθέντας ἐν τῇ “σόλει. Καὶ ἔλα. 

ἔεν αὐτὸς Ναξεζαρδὰν ὁ ἀρχιμάγειρος, χαὶ ἤγαγεν αὐτὰς πρὸς τὸν βασιλέα Βαξυλῶνος εἰς 

Ῥεδλαϑά. Καὶ ἔπαισεν αὐτὸς ὁ βασιλεὺς Βαξυλῶνος, χαὶ ἐθανάτωσεν αὐτὰς εἰς Ῥεξλαϑὰ ἐν 

γῇ Αἰμάϑ" χαὶ ἀπκῳχίσϑη ᾿Ιόδας ἐπάνωϑεν τῆς γῆς αὖτξ. Καὶ ὁ λαὸς ὁ χαταλειφϑεὶς ἐν τῇ 

γῇ ̓ Ιόδα ος κατέλιπε ΝΝαξεχοδονόσορ βασιλεὺς Βαξυλῶνος, καὶ χατέςησεν ἐπ᾿ αὐτῶν τὸν Τοδὰ.-. 

λίαν υἱὸν ᾿Αχιχὰμ υἱὸν Σαφάν. Καὶ ἤχεσαν “πάντες οἱ ἄρχοντες τῆς δυνάμεως αὐτοὶ χαὶ οἱ ἄἂγ- 
δρες αὐτῶν, ὅτι χατέςησε βασιλεὺς Βαξυλώγος τὸν Γοδολίαν, χαὶ ἦλθον πρὸς Τοδολίαν εἰς Μαα.- 

σηφᾶϑ',, χαὶ Ἰσμαὴλ υἱὸς Ναϑανίβ, χαὶ ᾿Ιωγὰ υἱὸς Καρὴν, χαὶ Σαραίας υἱὸς Θαναμὰν ὁ Νετω- 

πἰῆ τῳ σαδαχᾶκ, 12:1. ἔς, ηἷῇ αἱ βοα!») 244. χᾶϊ βοῶ! ἔχάτον ἐπὶ, τω 

σαδαχὰ ςς. καὶ ροα! επι τῳ σαδαχα χυχλῳ ρ. ζό, 246. χαὶ ροᾶΐι 

ἐχάτον ἐπὶ τῳ σαδαχα κυχλῳῷ 64. ὅς, πἷῇ σαξαχάκ, ΑΙά. κα 71. 

Ἢ κυκλῳ 243. ἐπὶ τὸ δικτύε ΟΟΠΡΙ. 

ΧΥΠ͵ΙΙ. Καὶ ἔλαξεν] καὶ συνελαξεν 246. , καὶ ΟἸγίοί. 1. εἶξ, 
ὃ ἀρχιμάγειρος] Ναξαζαρδὰν ὁ ἀρχιμάγειρος καὶ ἔλαξδον ΟΒτγίοί. 

Ἰος. οἷς. ὁ σρατηγὸς 13 Οοάϊςεδ δετρ!. τὸν Σαραίαν] τον Σα- 

βαια 44. 64) 134) 343» 247- ΑΙά, τὸν Σαρεὰ 71, 92») 123, 236, 244. 

Οοαΐρὶ. Οατ. Νίο. ΟἸγίοες 1. οἶς, Θεός. 8[αν. Μοίᾳ. τὸν Σαραγα 
24ς. τὸν Σαρὰ Ἀπη. τ. αἰϊΐφυς. Ατπι. Ἐά, τὸν Σαριὰ ἄπο Οοάϊοεϑ8 
ϑαγρὶϊ. τὸν Σαρίην δῖαν. Οἴτορ. ἱερέα τὸν τορῶτον} ῥγαετηϊι, τὸν 

ΧΙ, 19, 44. 45») 645 71» 7457 93» τού, 121) 123») 1345 148, 2306, 243, 
244, 24ς, 247. Οοπιρί. ΑΙά. (αἴ. Νίς. Ομ υγίοί 1. οἷΐ, καὶ τὸν 

Σοφον. υἱὸν τῆς δευτερ.] καὶ τὸν ἱερέα δεύτερον δῖαν. Μοίᾳ. Σοφο- 

νίαν] Σαφάνιαν 82, 93. 1το8. ΟπΊρ͵. Σοφωνιῶν 24ς. Σαφὰν Οἢγ- 
το. 1. εἶ. Ὀφινία 8[αν. Οἴἶτοξς. υἱὸν τῆς δευτερώσεως} τὸν τερεῶ 

τον δευτερον 10, 82) 93. 108. (μηρί. ΟἸτγίοίξ. 1. οἷς. ργαπαῖττ, τὸν 
τοῦ. Μίικνα ψεευπάα (ἴς. οἰ4}Π15) ὅ5γγ. Βαι- εῦσ.0 καὶ τοὺς τρεῖς} 
καὶ τς τριτῆς 19, 1ο8. - 

ΧΙΧ. Καὶ ἐκ τῆς τόλεως] - ἐκεῖϑεν Αἰτπ. 1. Αγ. 4. ἔλα- 
δον] ἐλαῦδεν 11, 64, 74) 93. 1ού, 120, 123) 1349 1.8. 236. (ομρὶ. 

ΑΙεχ. Ολς Νίς. αΟΒιγίο. 1. οἷ. εὐνεχον ἕνα] ἴῃ τλᾶγρ. ἘΧΕΠΊΡΙΑΓ, 
ϑοοίον. (δἰ τυν οὐπείαἰϊς. δῖαν. ΟΥἷἶτορ. ὃς ἦν ἐπιςάτης] τον καϑιγα- 

μένον 19, 1ο8. τὸν καϑεγαμενον 82,93. Οοτηρὶ. Ομγγίοῖ. 1. οἰ, τῶν 
εἰνδρὼν] ἐπι τῶν ανδρων ΧῚ, 44, ςς, τό, 64, 745) τού, 119, 121) 123»134» 
144. τς8, 216, 243, 2.4.4. 247. ΑΙά. ΑΙεχ. τῶν ἀνδρῶν τῶν πολεμιςῶν] 
ἐπι τοὺς ανδρας τοὺς πολεμιςᾶς 19, 82, 93, τοϑ. (οπιρὶ. 8᾽αν. ἐπὶ 
τὸς ἀνδρας τὰς πολεμδνὶας ΟΒεγίοί. 1. εἶξ, καὶ πίντε ἄνδρας] 

α πεῖῆε ΧΙ, γι, τού, 119, 1209 134) 1449 1ς8. Οοδεχ ὅγε. Ραγ, καὶ 
ανδρες γ4. τῶν ὁρώντων τὸ πρόσωπον] τοὺς ὁρῶνας τὸ τορόσωπον 
Ομ εγίοί. 1. οἷι. τῶν ἑρηκότων ἐνώπιον Αττῃ. τ. Απη. Εά. τοροϊςων- 

τας ἐνώπιον 83ιἀν. τὸ τρόσωπ. τοῦ βασιλ.} - καὶ τὸν Σαφὰν τὸν 
ἀρχιςράώτηγον ΟἸΠΙγΓΟΙ͂. 1. εἶτ, τοὺς εὑρεϑέντας 131. 71. - ἐκεῖ 
ϑίαν. Οὗτορ. τὲς εὐρεϑέντας ἐν τῇ πόλει) α ΟΠιγίοίς 1. οἴ, ἐν 
τῇ τοόλει τ} - καὶ τον Σαφαν τὸν αρχιςρατηγον 10, 82,93» 108,1 ς8. 
α 71. τὸν γραμμα]έία] τον γραμματαία (0) 44ς. καὶ ἐλαξεν (ο- 
ἀεχ ὅγγ. Ραγί[. (ΟΕ. νεγ. 20.) τῷ ἄρχοντος] τον αρχοια 24). τὰ 
ἄρχοϑϊος---τῆς γῆς 151 αὶ εὐπιὶ ἱπϊεστηθά. Ὁ γγίοίς. ἰοο. οἷς. τὸν 

ἐκτάσσονα) οἱ ἐξέτασσον Οεοτγρ. δῖαν. τὸν ἐχτάσσ. τὸν λαὸν] 
ΧΙ, ς2, 74, 92, τού, 120, 134) 144) 236») 244,24ς. (41. Νίο. καὶ 

ἑξήκοντα--τῆς γῆς 2.) α Οὐπὶ ἱπιεγιηεά. 64. καὶ ἑξηκονα ἄν- 

δρας} και ἐπα ανδρας 1Π. Απη. Εά. καὶ Ἐξ ανδρας ΧΙ, 44) ς2, 

γ1) 74) τοῦ, 120, 1345) 144) 24ς. Οοάεχ ὅγγ. Ῥαγ, . καὶ ἐ, ἄνδρας 
Ἀπ. 1. τῇ λαξ δζο. δά ἔπη. οοη,.} α ουπὶ ἱπϊεστηθά. Ὁ ιγίο Ι. 
οἷ. τὰ λαξ τῆς γ75] ΡΓΒΠΙΙ. απὸ 445) ςςγ) 745 93, τού, τοϑ, 
120, 134, 144, 1ς8, 436, 24ς. Οοηρ]. Οδῖ. Νίς. α 71. ἐκ τοῦ λαῖ 
τῆς γῆς Ατπι. 1. Ατπῃ. Ε4. -Ἐ ἐχείνης δῖλν. τὰς εὐρεϑέντας 429} 
ΡῬιαυντῖ, καὶ Ασπι. 1. Ασπὶ. Εά. 

ΧΧ. Καὶ ἔλαδεν] τον γραμμαΐεα Οοάεχ 5γγ. ΡαΓΙ, (ΟΕ, νεγ. το.) 
Καὶ ἔλαβεν--ὃ ἀρχιμάγειρος] α οὐπὶ ἱπιειτηθά. γ1. Ναξδεζ. ὁ 
ἀρχιμαγ.} α ΟἸνγίοί. 1. εἶς, ὁ ὠρχιμάγειρος] 2 γίμποερς νιαδλαίο- 

αἕ Οοὐοχ 5γγ. Ραγιί, πηᾶγρ. καὶ ἤγαγεν] καὶ ἀπηγαγεν 11, ΧΙ, 

105) 445 555 56, 71») 74. 82, 92) 93; τού, 1οϑ, 110, 120, 123» 134» 
1447) 158, 236, 243. 2445 245) 246. Οοτηρὶ. ΑἸεχκ. σὲ. Νὶς. Οβιγ- 
οι. 1. οἷ. αὐτὰς 23] α 44. πρὸς τὸν βασιλέα] α τὸν ΧΙ, 44, 

οἱ ἄνδρες αὐτῷ Οοπιρὶ. 

Ἴων } α οὐπὶ ἱηϊειτηοά. 82. 

ς 8, 74) τού, 134) 1445) 236,24... εἰς Ῥεδλαϑα] α ΟΙγίο. 1, εἰε: 
Ῥεδλαϑα] Δερλαϑα (11. ροῖεα υἱ 'ἴπ Ἐἀ.) 93, τ19. Ατῃῃ. Ἐά, ᾿Δεφ- 
λαῦα τό. Δεδλαϑαλ 246. Δαδλαδα (δι. Νίο. Τεδλαδὰ (ᾷο 
ςοἤ,. 764.) ΑΓΠΊ. 1- ΝΞ 

ΧΧΙ. Καὶ ἔπαισεν] καὶ ἐπαϊαξεν το, 82, 93. 1τοβΒ. Οοπρὶ. ΟἸτγ- 

{οἵϊ. 1. εἴ. Καὶ ἔπαισεν---ΒΚΒαδυλῶνος αὶ ουῃχ ἱπιογηηοά. «ς. Καὶ 
ἔπαισεν αὐτὰς] κα 71. ὁ βασιλεὺς} α ὁ 1, ΧΙ, 44, 74) τού, τοδ, 
123, 134γ1ς8, 236, 24ς, 247. (πλρὶ. ΑΙεχ. (δέ. Νίο. ὁ βασίλ. 
Βαξυλ.] ροηΐξ ροίξ εϑανατωσεν αὐΐες γ1. Βαξυλῶνος] α ΟΒιγίοξ, 
ἴος. οἶς. - εἰς Ῥεδλαϑὰ] ἐν Δεξλαϑα 44, ςό, γ4,) 82, 93, τού, τοϑ, 
110) 123) 134) 1447 138, 236. Οοπρὶ. Αἰεχ. ἐν Δεφλαϑὰ 64. ,.71. 
εν Δεδλαϑαν 120. ἐν Δαξλαϑὰ ΟΔι. Νίς. ἐν Ῥεδλὼπ Οεοῖρ. ἐν 
Δεδλῶϑ' δῖαν. Οἶτος. ἐν Ῥεδλαϑ δῖαν. Μοίῷ. ἐν γῇ Αἰμαϑ] εν 
τῇ Αἰμαϑ 44) τοό. Αἰμαϑ)] Αἰϑαμ, 111, 1το. Αἰμᾷμ 243. Ἐ- 
μάϑ Απη. σ. Ασῃ. Ἐά, δῖαν. Μοίᾳ. ᾿Ἐμῴπ Θεοῖς. Ἐμμάϑ 8ιαν. 
Οὗἶτορ. καὶ ἀπῳκίσθη] καὶ ἀπωκισὲν 19, 1οΒβ, καὶ ὠπώκειδεν 

((ς) 24ς. ἐπάνωθεν] ἀπο 19, ςύ, 82, 93, 1ο8, 246. (οἱηρὶ. Αττη. ε. 
Ατηι. Εἀ. Οδοῦρ. ργατηϊ. καὶ 144) 236, 244. (αἵ. Νῖς. ᾿ 

ΧΧΙΙ. Καὶ ὁ λαὸς] καὶ ἐπὶ τὸν λᾶον 19) 82) 93) τοϑ. Οοῃῃρῖ, 
Καὶ ὁ λαὸς---καϊέλιπε] καὶ τὸν λαὸν ὃς ἔμενεν ἐν όϑα κα]έλειπε Αττη. τ. 

Ατη. 4. ὁ καταλειφθεὶς] τὸν καϊαλειφϑεντα 10, 93, τοϑ. ΟΟΙΩΡΙ. 
τον καϊα ληφθέντα 824. ἔν τῇ γῇ [ἀδα.} ἐν τῇ Ισδαιᾳ ΠΠ. α τὴ 10, 

445) ςξ, 64, 74) 82) 93, 108, 121) 123) 134) 1445) 1{8, 236, 24ς, 5247. 
Οοτηρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. Οδι. Νῖο. α γῇ τοό. ὠπὸ τῆς γὴς Ἰέδα ϑ8ιαν. 
Οὔἶτος. οὖς κατέλιπε] ὃν χαἤελιπεν το, 93. ὃν κατελειπε τοϑ. 
Οοτηρὶ. ες καἤελειπεν 24.ς. (φυοουπῃ σοπίεηϊ, Εἀ, Ῥαγ, εἰ Βο.) φαέπε 
ἀϊνιύμεγα! Ν υῖϊσ. Ναβδεχοδονόσορ] ῥταιῖι. ὁ σα. Νίς, βασιλ. 
Βαξυλ.} ργαγηΐτς. ὁ 64, 24ς. α 71. καὶ καέρησεν) α και ς6, 84, 
τοϑ, 546. (οπιρὶ. καὶ κατέρησεν ἐπ᾿ αὐτῶν] α24ς. ἐπ᾽ αὐτῶν] 
ἐπ᾿ ἀντῳ 1Π]. ἐπ᾽ αὐτὸν ο3, το8, 1 ς8, 246. Οοτηρί. τὸν Γοδολίαν] 
α τὸν 93) τοβ, 247). τον Γοϑόλιαν (ἢς ἴῃ.) 236. (αἱ. Νίο. υἱὸν 
᾿Αχικῶμ] υἱον Αχιδαμι 44. υἱὸν Σαφᾶν] υιξ Σαφαν ςό, 64, 82, 
93» 1οϑ, 1105) 121) 123, 216, 243, 246, 247. Οοπιρί. ΑΙεχ. υἱὸν 

Σαπφαν 144. υἱεὰ Σαπφαν 244. (δῖ. Νὶςο. υἱὸν Σαπᾶν Απῃ. 1. 

"Ἄτην. Εἀ. Οεοτρ. 

ΧΧΊΠ]. δυνάμεως αὐτοὶ] δυναμεως αὐΐς 1Π|, ςς, 246,24). Ατῃ. 1. 
Απῃ. ἘΔ. δυναμεως αὐΐων 24ς. αὐτοὶ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτῶν τ} αὶ 19, 
82, 93, το8. καὶ οἱ ἄνδρες αὐτῷ 8ῖ1ν. Μοίᾳφᾳ. οἱ ἄνδρες αὐτῶν 15} 

βασιλ. Βαξυλ.} ργρεπηῖεῖ. ὁ 44) 1.8. ΑΙά, 
καὶ ἦλθον πρὸς Γοδολίαν] κα 19, ςό, 84, 93, τοΒ, 244. τρὸς Γοδὸ- 
λίαν) εἰς Γοδολιαν ςς. εἰς Μασσηφὰϑ) εὡς Μασσηφα γ4, τού, 
120, 123) 134) 236. (δῖ. Νίο. εὡς Σηφαὰ 144. εἰς Μασσηφὰν-- 

Μασσηφα) Μασσιφα (ῆς ἱηΆ.4) ΧΙ, 
24). Μασσηφα τ9: ξξ,) 92) 93,) 110) 121) 243, 244. (ΟΙΏΡΙ. ΑΙΪςχ. 

8ῖαν. Μοίᾳ. Μασηφα 44. Μασιφα (ῆς ροῖεα : ς8.) 24ς. Μασηπὰ 
Αγπι. 1. Αγ. ΕἘά. Μανσσὶπ Οεοῖρ. Μασηφϑὰ ϑίαν. Οἴἶτορ. καὶ 
Ἰσμαὴλ] α καὶ 19, 93, 1ο8, 121. Ἰσμαὴλ] Ἰσμανὶλ αεοτρ. ἸΖ- 
μαὴλ (ἄς ἰηῖ) δῖαν. Οἷἶτορ. υἱὸς Νιαϑανίου] υἱος Μαϑϑανις ΠῚ. 

υιος Ναϑαλιξ 134. Ἰωνὰ] Ιωαναν ΧΙ, ςς, τό, 64, 119, 24ς. 
Οοπιρὶ. ΑἸ. ΑἸεχ. δῖαν. Μοίᾳ. Ιωανναν 19») 243. Ιωαϑαν" 44) ς2, 
74) 120, 134) 144. 236. Ιωναν 93, 121) 1{8, 247. ΑΙά. Ιωϑὰν τού. 
Ιωαϑαμ 444. Ἰενῶν Ατπι. 1. Απη. Ε4, Ὀνῶν 8ϊαν, Οὗτορ. υἱὸς 
Καρὴϑ)] νιος Καριε 19, 158, 243) 244. ΟΟπηρὶ. υἱος Καρὴ 44. υἱὸς 
Καρηὲ ξςς, τς, 64, 74. 92, 93» τού, 110, 120, 121, 1445336, 4, 

247. ΑΙά, νυιος Καρης 71. νἱς Καρκε 82, 134. νἱος Καριδ' 108. 

, ς » ΚΕΦ, χχν. 
ἔλαξεν ὁ ἀρχιμάγειρος τὸν Σαραίΐαν ἱερέα τὸν «πρῶτον, χαὶ τὸν Σοφονίαν υἱὸν τῆς δευτερώσεως, 

10. 

20. 



ΚῈ Φ. ΧΧν. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

20. 

10) 745 344. Οϑπηρί. καὶ Σαραΐα 123. ἀδςεπι ΟὈάϊςες ϑεγρῖ!. πῃ. φα] ἐν Μασσηφαϑ 1]. Ἔ ἀπεκχῖεινεν 1 

ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Δ. 
Ί͵ Ν»ΈΤἌλφ » “Ἂ ᾧ φαϑίτης, χαὶ ᾿Ιεζονίας υἱὸς. τὸ Μαχανὶ, αὐτοὶ χαὶ ρῶ Ν ρὼ 9 » »᾿ 

ρῷ τοῖς χαὶ τοῖς ἀνδράσιν αύτων, χαὶ εἶπεν αὐτοῖς, 
ἐν τῇ γῆ, χαὶ δαελεύσα βασιλεῖ Βαξυλῶ ὶ χαλῶὼς ἔςαι ὑμῖ ἱ ἐγενήθη ἐν τῷ ἑ 

ἢ γῆ, τὲ τῷ βασιλεῖ Βαξυλῶνος, χαὶ χαλῶς ἐξα! ὑμῖν. Καὶ ἐγενήϑη ἐν τῷ ἐξ- ΄ Ν ἢ» 3 Ν εΝ͵ ΄ ρ - [ω] ρωὼ 
δόμῳ μηνὶ ἦλϑεν Ἰσμαήλ υἱὸς Ναϑανίου υἱξ Ἑλισαμὰ ἐχ τῷ σπέρματος τῶν βασιλέων, χαὶ δέχα » 2 )» “- ν “κ΄ ᾿ 

; ᾿ 
ἄνδρες μετ᾽ αὐτῷ, χαὶ ἐπάταξε τὸν Τ'οδολίαν χαὶ ἀπέϑανε, χαὶ τὰς Ἰεδχίας χαὶ τὸς Χαλδαίες, Δ. 2 » ὁ" . ᾿ ᾽᾿,. ρ», 

» ᾿ 

οἱ ἤσαν μετ αὐτὰ ἐν Μασσηφά. Καὶ ἀνέςη “ἂς ὁ λαὸς ἀπὸ φὸ ΄ 
ἰδ 

3, τες τῶν δυνάμεων, χαὶ εἰσηλθον εἰς Αἰγυπῆον, ὅτι ἐφοξήϑησα ΝΣ) ’ 3 " ων ΄ 3 ρ 9 [ω] 
φῶ 

Καὶ ἐγενήθη ἐν τῷ τριαχοςῷ χαὶ ἐξδόμῳ ἔτει τῆς ἀποιχίας τῷ ᾿Ιωαχὶμ βασιλέως ᾿Ιόδα ἐν τῷ δω- ὃ ᾽7ὔ Ν ΞΟ δ ᾿ς, 3 Δ ων οΝ Φ .ϑ ΝΨ Ἁ βὸ ϑ ρο 3 

ἐχάτῳ μῆνι εθθομῃ καὶ εἰχάδι τῇ μηνὸς, ὕψωσεν Ευιαλμαρωδὲχ βασιλεὺς Βαξυλῶνος ἐν τῷ ἐνγι-- ἡρΝ ἰὸς ΄ 2 ὦν ᾿ ΝΣ ρ“, 
- σ᾽ 2 

αὐτῷ τῆς βασιλείας αὐτῇ τὴν χεφαλὴν Ἰωαχὶμ τοῦ βασιλέως ᾿Ιόδα, (καὶ ἐξήγαγεν αὐτὸν ἐξ οἶχε ρο 9 ».» ΝΣ») ΄ 2 9 ν.Ὁ 
᾿βῷ ων 

φυλάχὴης αὐτᾶ. Καὶ ἐλάλησε μετ᾽ αὐτῷ ἀγαθὰ, χαὶ ἔδωχε τὸν ϑρόνον αὐτῇ ἐπάνωθεν τῶν δ ρό-- "» ξ΄ ρο 3 9» "Ὁ 3 ρῳῷ 9 
ρὸ ᾿ ρο ἴω 7) 

γων τῶν βασιλέων τῶν μετ᾽ αὐτῷ ἐν Βαξδυλῶνι. Καὶ ἠλλοίωσε τὰ ἱμάτια τῆς φυλακῆς αὐτῷ, χαὶ ΕΝ Ψ ν», » 7 3 “ ’ Ν “ » " 
κ᾿ 

ἤσθιεν ἄρτον διαπαντὸς ἐγώπιον αὐτῷ σᾶσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτδ. Καὶ ἡ ἑςιατορία αὐτῷ 

οἱ ἄγδρες αὐτῶν. Καὶ ὥμοσε Γοδολίας αὐ- 
Μὴ φοξεῖσϑε πάροδον τῶν Χαλδαίων, χαᾳϑίσατε 

3 Ἁ 
ρῷ » ἀπὸ προσώπου τῶν Χαλδαίων. 

ϑίαν. Μοίᾳ. υἱος Κοριε 246. υἱὸς Καρεΐ Ατπι. τ. Ασπι. ἘΔ, υἱὸς δαίους.] ΧΙ, το, 44. τοβ, 144)247. οἷ ἦσαν μετ᾽ αὐτῷ} καὶ τας Καρὶπ Θεοτρ. υἱὸς Καρὶ ϑίαν. Οἴτος. καὶ Σαραία,] καὶ Σαρεας οντῶς μετ᾽ αὐΐξ 19, τοϑ. ἔς, ἥπε και, 82, 93. Οὐ]. ἐν Μασση- . ᾿ 
σμαηλ το, τοϑ. εἰς Μασσηφα Ἐά. δῖαν. Μοίᾳ. καὶ Σαρίας Απῃ. τ. καὶ Σαρεὶ Οεοτς. 8ῖαν. Οἤτορ. 55. ἐμασσήφ (6) γ4. εἰς Μασσηφα απεκτεινεν Ἰσμαὴλ 82,03. εν υἱὸς Θαναμὰϑ] υἱος Θανεμαϑ 11, 123, 246. υἱὸς Θανεμᾶν 111. υἱος Μασηφα 24ς. ἐν Μασεπά Αἴ. χ. Απη. Εά. ἐν Μασπαπέ σεοῦς. Θαναιεμαν ΧΙ, ςς. υιος Θανεεμιμαγϑα 19. νιος Θαναιμαϑ' 44, ἐν Μασιϑάϑ 5ἴαν. Οἴἶτορ. 56, γ4, 925 τού, 134. (Αἵ. Νίς. υἱὸς Θανεαιμαϑ' 64. υἱος ἥαϑανε- ΧΧΥ]. τᾶς ὃ λαὸς] , τας 158. ἀπὸ ΜΙΧΡΕ] απὸ του μίκρου μα Ϊ. νιος Θανεεμμαϑ 82, 93; 108. υιος Θαναιαιμαϑ [ΙΟ21 ς8, 244. ἀπὸ μικρα---δυνάμεων α ΟἸΠῚ ἱπτογηηδά, 71. ἕως μεγά- 24ς. νιος Ναϑαμαϑ τ44. υἱος Θανεεμαϑ' 243. υἱὸς Θαναημαϑ λ.Ἱ ργβογηϊτ. καὶ 105 93» 108, 243. ΑΙεχι τῶν δυνάμεων] της δυνα- 5344. υἱὸς Θανεμμὰϑ' Οοπιρί. Θαναμαϑ] Θαναΐμ Ατιη. :. Θα- ἷ μεως 1Π|, ΧΙ, 44, 64, 82, 95, 93ν τού, τοϑ, 110, 120, 121) 123.) 134»). γαιεμαὶ το Οὐοάϊοεβ ϑεγρ. Θαναϊμῶ᾽ ς (ὐοάϊοες ϑεγρῖ!, Αὐπι. ἘΔ. 144, 1ς8, 236, 2449 24ς. Οοτηρὶ. ΑἸά, Οἱ. Νὶς. τῆς δυναμεος 24). Παναμὰπ Οεοτρ. Θαναμῶὼϑ 8ῖΔν. ὃ Νετωφαϑιτης] ὃ Νεφφαϑι-ὀ καὶ εἰσῃλϑον] α χαὶ Αγῃ). 1. Ασῃῃ. Ἐά, εἰς Αἰγυπῆον] ἧς (ας) Αι- εἰτὴς 11. ὁ Νετωφαδιτῆς το. ὃ Νεταφαϑιτης 44.- κ71. ὁ Νετο. γυπῖον ο3. φαϑιτὴς 74) 121, 34ς. ὁ Νετωφαϑητης 93. ὃ Νετοφατιτῆς τοϑ. ΧΧΝΊΙ. Καὶ ἐγενήθη] καὶ ἐγένετο 19» Οὐπρὶ. ὁ Νετωφθίτῆς 134. ὁ Ἐντωφαϑητῆς 158, ὃ Τωπαδίτης κα ἐγενηϑη 71. ἐν τῷ τριαχοςῷ] αὶ τῳ 10. Ἄπη. τ. αἰϊἴαυε. Ατπ). Ε4. Τωχατίτης (νεῖ Τοχατίτης) το Οοάϊςες 93. λκαὶ Θεοῖς. δίαν. Οἴἶτορ. ἑοϑόμῳ] εὐδομω τς.8, τῆς ϑετρῖ!. ὁ Νετωπαπίτης ΟφοΥρ. ὁ Νετοφαφίτης ϑίαν. Οὗτος. καὶ ἀποικίας] της αποικεσιᾶς ΧΙ, 44, 74, 82, 93, τοῦ, τοϑ, 119, 120, Ἰεζονίας} καὶ Οζονιας 1], 110, 121, 247. καὶ Ιεζωνιας 93. καὶ ὃ 121, 123, 1345) 1445 236, 244, 24ς, 247. ΟΟμρ]. ΑΔ, (αὲ, Νίς. τῆς Ζονίας ([(ς) 243. καὶ Ἰϊεζονία Ατα;. τ. Αττῃ. Ἐά. 8ῖαν, καὶ ᾿εζονὰ μετοικεσίας ΑΙεκ. τοῦ Ἰωαχὶμ] α τε ΧΙ, ςς, 74, 123) 236. Οδζ. Οεοτρ. καὶ Ἰεζονίας ὅζο. δἀ ἔπ. σοτ.} χαὶ ηλϑὸον προς Γοδολιαν Νῖς. Ιωακειμ, 44, 82) 93, τοβ, 243. ἴωαχιμ 134.) 144. Ἰωαχειμ, εἰς Μασσηφα τοθΞ. υἱὸς τὰ Μαχαϑὲ] υιος Μααχανι 24). Μα- 24ς. Ἰωαχὶν Οοπιρὶ. 8[αν. Μοίᾳ. Ἰωαχὶμ 151 Ιωακειμ (ἂς ἰη- χαϑὶ] Αχαϑει 1. Μαλχαϑι 44. 74, 92, 1ού, 134) 144) 236, 244. 8) ΠῚ, ςό, 92, 119, 158. Ιωακιμ (ἢς ροίξεα) 64, γ1. ΑΙά. Ιωα- Αχαϑι ςό, 243. Λαχαϑι 64. ΑΙ4, Μαχαϑειτου 82,93. Μαχα- χεὶν (ἄς ἱπῆ4) ΑΙεχ. ἐν τῷ δωδεκάτῳ μηνὶ] εν τῳ δεκάτῳ μην! τῖρ. ϑέιτου τοϑ. Οοπιρί. Μααχαϑι 119. Μαλχαϑ' τ20. Μααχανι δῖαν. Οἴτορ. ἑδδόμη] εὐδομη 1 ς8. ἑξδόμῃ καὶ εἰκάδι] Ῥγϑει τ. 121. Μαχαϑϑεὶ Αἰεχ. Μαχαᾶϑ' Απῇ. σ᾿. Ασπι. Ἐά. Λαχαπὰπ ἐν Ατηι 1. Αγη. Ἑά. Οεογρ. ἐν τῇ εἰκος ἢ ἑδδύμη ἡμέρᾳ ϑίαν. ΟΘεοσρ. Λαχαϑαὶϑ δῖαν. Οἴτορ. Μαχαϑϑὶ δ5ϊαν. Μοίῃ. αὐ- Εὐιαλμαρωδὲκχ] Ἐνειαναρωδαχ 11]. Ευιαδμαρωδαχ ΧῚ, 74, τ4ο, 134) τοὶ υἱκ.] καὶ αὐτοὶ δοῦν. αὐτοὶ ἐκεῖνοι 5ϊαν. Οὗτος. ἄνδρες αὐ τ44,244. σι. Νίς. Ἰεδὰδ Μαραδωχ 44. Ευιαδμαροδαχ ς2, 92. τῶν υ]1.} -Ἔ καὶ ηλϑὸν τρος Γοδολίαν εἰς Μασσηφα 82, 93, τιο8β.ι Ἑνιλμαροδαχ ςς. δίν. Εὐειλὰδ Μαρωδὰχ. ςό, 82. Ευιαλμαρωδαχ, “Ἢ ἦλθον Οεοτς. δ[αν. ' ό4, ττρ, 436. ΑἸά. Βλξιαμαρωδανχ γι1. Ενιλαδιμαρωδεχ 93. Ἐναδ. ΧΧΙΝ. Καὶ ὥμοσε---ἀἄνδρασιν αὐτῶν] α' εὐπὶ ἱηιοιπηδά. 247. μαρωδαχ (Ἰπ ππδτρ. δὉ αἱ. τη. ἠὼς (ῆς) Ναδαχονδενοσορ) τοό. Εὐϊλαδ Γοδολίας αὐτοῖς} Ὑτ. 71) 82, 93. ΟΟἸηρΙ. ΑΙεχ. αὐΐῇοις Γοϑδολια τοβ. Μίαροδαχ τοϑ8. Εὐιλὼ Μαρωδῶχ τῶι. (24ς. ςοηυπῶ.) Εὐϊῶὼλ Μα- καὶ τοῖς ὠνδράώσιν αὐτῶν] κα 71. κα καὶ Θεοῦ. καὶ εἶπεν αὐτοῖς ρωδὲχ 123. Ευιλαλμαρωδακ 1 ς8. Ἑνια, Δμαρωδαχ 243. Ἐνιαλ- α αὐΐοις γ1. Θεοῦ. Μὴ φοξεῖσϑε---Χαλδαίων] Νοίϊιε εἰπιενε Ολαϊ- μαροδαχ “46. Ενιλαμαρωδεχ 347. Εξιλ Μαροδὰχ (οπηρὶ. Εὐ- ὅσο: : Ἡϊεῖοθ. τάροδον τῶν Χαλδαίων] ἀπὸ τῶν Χαλϑαιων 199ςᾳΣ, ειλμαρωδῶχ, ΑἸεχ. ᾿Ελμαρωδαχ, Αγ, τ. Ἀπη. Ἑά. Ἐυιαλμαρδὸο- 82, 93» 1ο8. ΟοτηρΙ. τῶν Χαλδαίων] κα τῶν ΧΙ, 44) ςς, 64, γ4, χῶρ Οεογε. βασιλεὺς Βαβυλῶνος] βασιλέως Βαξυλωνος 24)η. ἐν τού, 123» 134. 158, 236, 243, 244. 24ς, 247. ΑΙά, Οαϊ. Νίς. Βαθεξ τῷ --ἰβασιλείας αὐτῇ] ἐν πρώτῳ ἐνιαυτῷ βασιλείας αὐτὰ Οοάεχ ὉΠῚ15 τῶν ἴπι ομιαγδέϊ. τΐποτε ΑἸεχ. καϑίσατε] καϑερητε το, 82, 93.108. δεγρὶ!. ἐν ἐνιαυτῷ ἐν ᾧ ἐξασίλενσε 3 (οάϊςες δεγρί!. Ιωαχὶμ 9} καϑήσατε ΟΟΠΡρΡΙ. καϑίσατε ἐν τῇ γη] ἀαῤίιαιε ἐπ ἰεγγα ἨἩϊειοη. Ἰωακειμ ΧΙ, 44. ςς, 82, τοϑ, 343. , Ἰωαχειμ τού, φ(ς. Ιωακιμ ἐν τῇ γ}} ἐπὶ τῆς γῆς Οεοῖρ. δίαν. τῷ βασιλεῖ Βαζυλ.] τῷ 58, 134,)144. 244. τὰ βασιλίως Ἰέδα], τα ΧΙ, 44, ςς, 74,85, 93- τῷ βασιλεῖ τῷ Βαξυλ. ΑἸά. ; τού, τοϑ, 134) 144, 436, α4ς, 346, (οπιρ!. ΑἸά, ΑἸεκ. Ομ. Νῖο. ἐξ 

ἐν ἐγενήθη] καὶ ἐγένετο 19, 93) 108. Οοπιρί. κα ἐγενηϑη οἶκε] ἐξωϑεν ΧΙ. οἵκν φυλακῆς} οικε δελεας 246.Ύ. αὐτῷ υἱι.] 71. ἐν τῷ] Βαθεῖ ἔν ἴπ ἌἽβιδταξξ, τηΐπογε ΑἸεχ ἦν τῷ ἐδϑόμῳ κ το, 82, 93; 1οϑ, (οπηρὶ, δ[αν. Οἶτορ. - μην}} ἐν τῷ μῆνι εἐδδομῳ ΧΊ, 93. ἐν τω μήν, τω εὔδομω 19, 44, 64, ΧΧΥΗ͂Ι. ἀγαϑα] ἐν εἰρῆνῃ Αττη. τ. ἄστη, Ἐά, αγασὸν Ξαγ: τού, 1τοϑ, 119, 120, 121) 1235) 1345) 1447 158, 236, 243, 2445 247. Οἰξτορ. καὶ ἔδωκε] καὶ εϑηχε το, 935 1οϑ, Οὐπιρὶ. ΤΟΥ ϑρόνον Ομ]. ΑἸά. (δῖ. ΝΊς. Ἰσμαὴλ] Μανιηλ ρεῖπιο: ἀεῖπάε ςοχ:. Π. αὖτ] τον ϑρονον του βασιλεως 93. τὸν θρόνον αὐτῷ ϑίαν. ἔπάνω- Ἰσλὼμ Οεοιρ. υἱὸς Ναϑανίου] υἱὸς Νάϑαν Ατη;. 1. Αττι. Εά. ϑεν τῶν ϑρόνων] ἐπα τῶν ϑρονων 4» 74. 81, 93» τού, 108, 120,1 23. Θέοτρ. ϑίαν. ΤΩΝ Ἑλισαμὰ] υιος Ελεισαμα 1]. υἱος Ελισαμα ξςς. (ομρὶ. ΑΙά. (δι. Νιῖς. τῶν μὲτ αὐτῇ) Ῥγατηῖ, καὶ 82. ἡ μετ υις Ἑλισαμαν 82, 1τοϑ. υἱιε Ελεισαμα 93. υἱοῦ Ἑλισαμεὲκ 18. αὑτα 93. ΑΓη). 1. 4] ΠἸχυ6. Απῃ. Εά. 

82, 93, τοϑ. Οοηρί. 
καὶ ἑδδόμῳ ἔτει] αὶ ἐτει 

αὐ 236. (αἴ. Νῖο. υἱβ. Ελισαιμα 24ς. υἱξ Λισαμὼν Οοπιρὶ. ᾿ ΧΧΙΧ. ἠλλοίωσε πλλοιωσαν ΠΙ. Ἰλλαξε 19, 108. Οοπηρὶ. τὰ 
υἱξ Ἐλισὼμ Οεογρ. ϑ8[δν. ἐκ τοῦ σπέρματος] κα ἐκ 18. τῶν ἱμάτια τῆς φυλακῆς αὐτϑ) τὰ 'ματια ἀντείτης Φυλῦγην Οδογρ. δ8[αν. βασιλίων] της βασιλειας το, 82, 93, τοϑ. ΟομρΙ. καὶ δέκα ἄν- ἐνώπιον] ἐν τῇ τραπεζῃ 71. ἐνώπιον αὐτὰ] μὲν αὐτὰ Οεογρ. δῖαν. 
δρες} α δεκα ΠΠ, καὶ ἐπάταξε) καὶ ἐπαϊαξαν το, 64, 82, 93, το8, τοάσας ἄς. 6 ΒΠ: ΕΘ: Ἀ95. 330. ΝΟ δμο ὲ δ τὴν 123. ΑΙεχ. Αστη. 1. Ασῃ. ἙἘά. καὶ ἀπέϑανε] καὶ εϑανατωσαν αυ- ΧΧΧ, Καὶ ἡ ἑςσιατοριᾳ] καὶ ἡ ἐγατοριώ τοῦθ. ἕςιατορία αὐτῷ] τὸν 10, 82, 93, 108. καὶ ἐθανάτωσεν αὐτὸν Οοπιρ. καὶ τὸς Χαλ- κ΄21,)244. ἕς ἰατορίᾳ 2.1 123,36. (Α. ΝΊο, ϑίαν, ἑιατος 

μιχρξ ἕως μεγάλου χαὶ οἱ ἄρχον-. 



ΒΑΣΙΛΕΙΩ͂Ν Δ. 
ΚΕΦ. χχν, 

ρϑ ἍΜ) ἴω 7 ΄ ε ἤ ί΄ι "κ ἃ 92 9 Ὁ 

ἑςιατορία διαπαντὸς ἐδύϑη αὐτῷ ἐξ οἴχον τῇ βασιλέως, λύγον ἡμερῶς ἐν τῇ ἡμέρᾳ αὐτϑ, “πάσας 

ρ" ο 9 "0 , : 
, 

τὰς ἡμέρας τῆς ζωης αὑτἜ. 

διαπαντὸς] ϑεραπον- γον πμέρας ἡμερῶ αὐτϑ 10. ἡμέρας ἐν τῇ ἡμέρᾳ] πμερᾶν εν ἡμᾳ 

τος ΠΙ. πασας τας ἡμέρας 236. ΟἈϊ. ΝΊς. κα ὅν. Μοῶ. ἰδόϑη 445 74. τοῦ, 120, 1345 144. μερῶς ἐν ἡμερφ 84, 93, 1οδ, 123. ΑἸά. 

αὐτῷ] εδωϑη αὐτω διαπαντος τοῦ. α αὐτῷ ϑῖἀν. λόγον] ργαπηῖτξ. (ὐαζ. Νῖς. πμέρων εν τῇ πμερῷ τ19, 244. ἐν τῇ ἡμέρα] κα 55. ἐν 

εἰς 82, 93, 108. λογῴ 246. λόγον ἡμέρας---ἡμίρᾳ αὐτῷ} εἰς λο- ἡμέραις Οομρὶ. ἡμέρῳ αὖτ} α αντῷ 71. 

βία διαπαντὸς] Τι. 19, 82, 93» 108. Οομρὶ. 



ἌΑΡΡΕΝΔΟΙΧ 

ΟΟΝΤΙΝΕῚ (απεπιαἀηγοάιμῃ δα ΠΙΡδτοβ ργοοβάθηϊε5) ΑἸϊογαπι Ιπτεγργεΐαμ τε! 4υΐδ5, εχ Οοάϊουπ πλαγ- 
δἰηῖδυς ρἰεγαπιαθδ ἐχοογρίαβ ; δάὐςβ, ις 1διάδπι σοηίριοἰυπίατ, 808 0115. Ρτγαῖογ (οἱ Πηδηστα Ψ111. 
Οὐ} 5 Ορδ δά ἔγεβ ργίογεβ Πρ τοβ ἴῃ οΟ]]Πρδπάϊβ Ὠυυΐπιοά! ἔταρπλθηῖβ ργθοῖρας υἱαβ ἔπη), άπ δά ραγίεϑ γο- 
ολῖυγ (οάεχ ϑγτγίδουβ Ῥαγιἥπυβ, γεγε Ηςχαρίαγὶβ, Ααυῖ]α, ϑγγηγιδοῆὶ, ΤὨεοδοιϊοηΐβ ὅζο. 1εἰοηΐδιι ἴπ)- 
ΡΓΙΠγ15 γεξεγίιβ. ΟΑυδουπαας ταϊῃὶ οδίαϊετις Οοάεχ 1116 ργειοίαβ ὄυην ορετα Μοπεβυςοηίδηο Τσοταρα- 
γᾶν], 6 ἀοἰογιρεῖ5 ᾿τογαπλ υδ ἴῃ 60 Ἔχίδηϊ ρεγίοομίβ δέζυπι ἐρηῖε νίάεαγ, Ἐοτγίδη νετγοὸ ἀϊρῃα ἔχληΐ οπλ- 
Ὧ14 ἔδγα αυδὲ ἄδπυο βἀδηίυγ, φυοπίδηι ἰείομεβ ἃ Μοπιβιοοηῖο ρῥγοϊαίδβ νεῖ 4115 δάδιιρεηϊ, νεὶ (8! τετὰ 
ΘΧΟΙΡΙ ΑΓΒ ρογαιᾶγῃ δηΠ 40} δυϑοτίαίε σοηῆγπιδηῖ, (Οὐοάϊοαβ ἰπ Αρρεπάϊοε οἰϊατὶ Π!ᾺᾺ6π, φαΐδιιϑ ἴῃ Ιρίο 

Τλθτγο, πυπλογὶβ ἀςπρηδηίυτ. 

᾿ς ΟΑΡ.. 2. καὶ ἀπέςξειλεν ἀγγέλους ὅζε.Ἷ Ο. και ἀπεςειλεν αγίελες, καὶ εἰπε προς αὐτὸς, δευτε καὶ ἀαγαξπησατε ἐν 

Βααλ μυιαν ϑεὸον Ακκαρων, εἰ ζησομαι. Σ. Απελϑοντες πυϑεάϑε πάρα τὰ Βεελζεδελ ϑεὰ Ἑκρων. ΤλΆΓΡ. 243. ἴῃ ἱπγ- 
ΡτοΠ5 Ἠεχαρίογυγα ἔγαριλθητ8 αἰτίας ργαβρίταγ Σ. ουπὶ ἢὰς ηοῖα : δίς νἱάεβ εχ εοάθῃ ΟοἸ ΠΙπΐδηο 84]-- 
ἴεγάγη ϑυγ) Δ ΟἿ] ᾿πτεγργεϊδιοηςπ, εχ αἰΐεγα, υἱ νἱἀείαγ, ϑυαπιδοῦι Εἀϊοης ἀείατηΐαιη. ΟἿ, Μοπίβυς. 
εἰ Βαῆγάϊ, ἴῃ ἶΙοσ. Βάαλ μυΐαν ϑεὸν ᾿Ακκαρὼν}) Ὃ Ἑδραως. Βαδαλζεδεδ Ἑλων Ἐκρων ΤᾶΓΡ. 243. μυΐαν 

Θεὸν] μυιαν προσοχϑισμω---00 υἱτίτηο ἀο]εῖο δάίογι δι πιάγρίηϊ ἰΐογιαπι Γ, προσοχϑισμα----243. 13. καὶ 

ἦλθον] ᾿ Σ. καὶ αναδας ἡλϑὲν πρὸς αὐτὸν ΟΟἄεχ ὅγγ. Ῥαγῖ, 14. τὸς πρώτους μαθεῖ (1 κι ργβῆχο Α. Σ. Θ. 
Οὐοάεχ ὅγγ. Ῥαγή. τό. ϑεὸν ᾿Ακκωρών)] Αἀα1 καὶ Α. παρα το μη εἰναι ϑέον εν Ἰσραὴλ τε ἐκ΄ιτησαι ἐν ρήμωτι αὐτου 
Οὐοάεχ ὅγγ. Ῥαγί, 

ΟΑΡ, 1]. 8. ἐν ἐρήμῳ] Ε. ἐν τῇ ξζηρα (οάεχ ϑγγ. Ῥαγιί, πγᾶγρ. 11. κοὴ διέφειλεν] Ο. ἩΙ Θ᾿ τ. Σ. καὶ διεξειλαν 

Οὐοάεχ ὅγγ. Ραγ 13. Καὶ ὕψωσεν ὅζε.] Ο. Σ. καὶ ἀρᾶς τον χιτωνώ τῷ ἩλΙΣ ὃς ἔπεσεν ὡπ᾿ αὐτί, ἐπέςρεψεν καὶ 

ἐφη (οάεχ ὅγγ. Ῥαγιΐ, ππᾶγρ. 14. ἀφφώ]) Αλλοι. κρυφιος. Ηες νοχ {υἱρεέϊα εξ Ὀγαῆο, ἀφφωὼ ὁ κρύφιος ἐρ- 
μηνεύεται κατὰ τὴν ἔκδοσιν τῶν ὥλλων ἑρμηνευτῶν. Τ᾽ εοάοτγεϊ Θ.. 9. ἴῃ 4 Ἀερ. ἴοπῃ. 1. Ραρ. 516. ΕΑ. δοἢ1Ζ. Οὗ 
Μοηίίαυς. 1π]. 

ΟΑΡ, Π]- 4. νωκὴδὴ Λοιποι. ποιμὴν (οάεχ ὅυγ. Ραγιί, πηαγρ. (ἔ. Ηεχαρὶ. 1. 6. ΝΌ}]ὺ5 Οοάοχ Οτα- 
οι ρῥγαίογι σαντα: Δἀξιμῆες τἀτηεῃ ͵Δπὶ ἰεροτε Οτγρεη!β 1ηΠ Τασχία Ηδργαο ἢϊο ϑυγίδσυβ σοιηργοβαῖ. 
ΑἸτογ. ἴΏ 1. 13. κρὺὶ τὸς τροφήτως τὴς μητρός σου] Α. Θ. Σ. καὶ πρὸς τους προφητας τῆς μήητρος σε. (οἄεχ ϑυτ. 
Ῥατῖ, 14. καὶ εἶδόν σε] Α. Θ. Σ. καὶ εἰ εἰδὸν σε (εχ ϑγγ. Ραγιί, τό. βοϑύνες βοϑύνες] μαΡεὶ Δ πγᾶγρ. εσ- 
ΡΙἸσλιοηΐβ ργδῖία, οοπσγόραίίοπες σοησγεραίίοησε Οοάεχ ϑυγ. Ραγιί, ΟΕ, Βγαηΐ, ἴπ]. 109. ἀχρειώσετε] Σ. νε] 
Ἑ. εμφραξετει (οάεχ ϑὅγγ. Ῥαγίτ, τῶαγσρ. 20. ἀναδανέσης τῆς ϑυσίας} Σ. γΕ] Ε. σταν ἀνεδη τὸ δωρον (εχ ϑυτ. 
ῬΑ, 22. πυῤῥαᾳ ὡς αἷμα] Σ. τεπυρωμενα ὡς αἱμὼ (οαεχ ὅγτ. ΡῬαΓΙ͂. 

ΟΑΡ. ΙΝ. 7. Δεῦρο καὶ ἀπόδου ὅζε.] Σ. ἀπερχου καὶ ὠποδου τὸ ἐλώιον καὶ ἀπότιε τοῖς δανειςεσι σου.. (Οἴεχ ϑυτ. 

ῬαγΙῖ, πλᾶγρ. 15. “ὸ ἐκάλεσεν αὐτὴν] Ργδεγαϊτῖ. . Α. Ἑ καὶ εἰπὲν κάλεσον αὐτὴν (Οὐεχ ὅγγ. Ραγί. 27. κατώ- 

δυνος} Σ. πίκρα Οοάεχ ὅγτγ. Ῥαγι, πηᾶγρ. 435. συνέκαμψεν] ἘΦρ. ουΐεγαρ (ἢ) πιᾶτρ. 243. ΟἿ. Μοηΐβυς. εἴ 

Βαβεάε.- ἐπ]. εὐ ΞΕ θεηξϑῖ: [η6ῖο. Εἰ Θδς. εἰ Ομδὶ ά. δά νου. Ἴ7λ.}. 36. καὶ ἐκώλεσε] και ἐκάλεσεν χς Α. Σ. Ἐ. αὐτὴν 5. ᾿ 

Οοάεχ ὅγγ. Ρατ. 409. ἀριώϑ] τί ἐς! συλλέξαι ἀριώϑ᾽ ; οἱ ὥλλοι ἄγριω λώχανω ταῦτα ἡρμήνευσαν. ΓῊΘοά. Ο.. 19. 

ἴῃ 4 Κερ. Ηἰπο ποη ἱπηπιογίῖο ἀυδιταγὶ ροϊείξ Δη Μοπηιε]οοηίυβ, Ὀγυῆαχπα (εουῖυβ, γεέξα δἀϊάεγι: Αλ- 

λος. αγριολαχανα, 4088 Ἰεδτῖο Ῥτγοσορί! δὐέϊογιτατα ππεῖτατ. ϑομαγέεηδεγρ. Απίπιδάν. ὅρες. 1. Ρ. 158. Θὲ 

Ἡδχαρὶα ἰη 1. 40. Αἀ νοςεϑ καὶ ἰδὰ Βαῦθεῖ ἴῃ πιᾶγρ. Α. Ἐ. καὶ αὐτοὶ (οὐεχ ὅγγ. Ῥαγ., 42. Βαιϑαρισὰ) 

Βεοσαλεκα, ἑοτίλῃ ρτίπιο ΒΕΘΣΑΛΕΚΑ εχ Οοάϊςς [ηοῖα]!, 245. παλάϑας]  όςΔΡ. Βακελλέθ;, φυοά 108] υη- 

οἷς ΑἸεχ. νυ]ς ἐχργίπιλεγε ΗΘΡγ. ἸΣΡΥΣ, δα ροίυ5 ΟΠΑ]4. 5222», ἐπ ῥόγα μμα. 

ΠΑΡ. Υ.. 2. Καὶ Συρίω ἐξῆλθον μονόζωνο] ἸΝΝΊΒΙ] ορυβ εξ οἰγουϊίοπε, 4υ Μοητεία]οοηΐαβ ἀείταγ, ἢ ἃ Ψεγ- 

ᾷοπε των ὅ. (εἦακηρβ νεγθυπὶ πειρατήριον, φαοα ἰπ ἐχεπιρία ποηηι}14, νε]ατ! (αῖ. ΝΊς, τεπιεγιῖαῖε ΠΡγαγῖθ- 

τυτα ἱγγερῆτ, ϑιυῃυτηδοο μάπο ἱπτεγργεϊδτίοπεπι νἱπαϊσαπάδπι εξ ορίπογ, 4αΐα ᾿ἰς νοσαδα]απι ἼΔ Οςπ. 

χχχ, 11. τοἀάϊάϊς πειρατήριον. ϑομαΓ δ Ρογρ. Αηϊτηδάν. ὅζο, ΟΕ ΝοΡΙ] πὶ ἴθ], 8. Ἕλισαρ] ΑΔάϊξ κ᾿ Σ. Θ. 

Ε. ανϑρωπος τὸ Θεὲ Οὐάοχ 5Γ. Ῥατ, 9. ἐν ἵππῳ καὶ ἅρματι] Σ. συν ἱπποὶῖς πολλοις καὶ αρμασι (ὈΔΕΧ ὅ5γΓ. 

Ῥαγὶζ, ππᾶτρ. 10. καὶ καϑαριοϑήση) Ηδθοὶ ἴῃ τηᾶγρ΄. Ργξῆχο Α. Σ. Θ. Ε. (οάεχ ὅγγ. βασι. ἃ 2. καὶ ἐξέ- 

χλιε] Δὰ νοσάθυΐυπὶ ἐξέκλινε ὨδΌει Σ. φξρεψας το τροσωπὸν αὐτὸ Οοάοχ ΥΥ͂Γ. ΒΑΓ, τηᾶγρ. 13. κῴ ἐλαλησῶν 

“πρὸς αὐτὸν] κα Α. Σ. Θ. καὶ εἰπὸν πάτερ Οὐοάεχ ὅυγ. Ραγ, 22. ἀλλασσομένας ςολάς} μωλον αλλασσομενας φολάς 

λέγει ποικιλᾶς, εξαλλασσοντά ἐχξσας χρωματω, οἰῶ εἰσι τῶ ἐκ σηρικων σαυξακιᾶ καλουμενα. 500]. ἴῃ πηᾶγρ'. 243. 

26. τὰ ἱμάτια] Αυα δὶς ἴῃ ΘΧΘΙρ}18 ΠοηΠυ}}15 Ν᾽ εὐ ποπιβ τῶν ο΄. Ῥοῖξ ἱμάτια Ἰεραπίατ, καὶ ληψη ὅζς. ρ]οϑ 

9 



ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΑὉ αὐΔΑΤΌΜ ΠΙΒΕΑΌΜ ΚΕΟΌΜ. 

ΑΠΠΙΠΊΟΓΑΠάΑ εἣδ οοηΐοο, [ἰδτο ἢσπο ἴπ ταοάππι ἱπίεγροίαϊο υἱὰ8 εξ Τ᾽ Ἤεοάοτεῖα Ὁ. 19. Ρ. 524. Ἐά, 

φοδυϊΖ. Ἐχ εοάετι οπῖς βαυῆα ἔμπης χυς Μοηῖϊεξ. ἔργα νέτγ. 18. 6 Οοάιϊος Ἀδρίο ρῥγοΐυ]ις. δοβατγέθη- 

θεγρ. Δηϊγηδάν. ὅς. 
ΟΑΡ. ΨΙ. ς. Ὦ κύριε] Σ. ἕαὶ μοι κυριε Οοἄεχ ὅγτ. Ῥαγιΐ, πιᾶῦρ. 17. ὥρμα τυρὸς] Σ. ἀρμα τῦυρινον (οἄδχ 

ϑγγ. Ραγσ. 25. πέντε] τεντε σικλων. ΘΟ]. 1ῃ πγᾶΓρ΄. γυν σίκλον μιλιωρίσιν (ἢ) λεγει. 243. 

ΟΑΡ, ΜἹ!. 6. νῦν ἐμιαϑώσατο ὅζο.] Αα νος. νυν Παθαῖ ἴῃ τπᾶγρ. Α. Θ. Ε. ἐδ, οἵ δὰ νος. βασιλεὺς κε Α. Σ. 

Θ. Ε. (οάεχ ὅυγ. Ῥαγσί. 09. Οὐχ ὅτως] Αηΐε ἕτως ὨαΡεῖ Κὶ Σ. ορϑως (οάεχ ϑγτ. Ρατιί. 14. τὸ βασιλέως] 

ἐν ὥλλῳ. παρεμθολής πλᾶΓΡ.. 244. 

ΟΌΟΑΡ,. ΥΠ1. 1. ᾿Ανάφξηϑι καὶ δεῦρο] Αἀ. νος. καὶ δὲυρο Παθεὶ Σ. ἀπερχου (Οάεχ ϑγγ. Ῥαγι. οσΥ Ἡξεχδρὶ. ἴῃ 

]ος. δ. βοῶσα] Σ. ἐκέκραξεν (οάεχ ϑγγ. Ῥαγιί. πιᾶγρ. ὁ. κοὴ ]άντω τὼ γεννήμι. τοῦ ἀγροῦ] χε Θ. κε παντώ 

τὸν κάρπον τοῦ ὥγρου αὐτῆς Οοάεχ ὅγε. Ῥαγ. 8. καὶ δεῦρο] Σ. Ἐ. και ὠπέελϑε Ο(οάεχ ὅυγ. Ῥαγιῖ, πηᾶγρ. 11. Ἂ 

ἔϑηκεν ἕως αἰογύνης] Αλλ. καὶ ἔκειτο τὰ δωρώ εως ὅ ἐσαπρησαν. Ἡεχαρ!. Ἄεγθα τὰ Αλλου ἴῃ ΕΔΙξ, ΑἸα Πα ἴγγορ- 

(ἐταηῖ. ϑομιαγέδηθεγρ. Αηϊγηδαν. ὅζο. 1 5. τὸ μαχθὰρ) Ο. τὸν μαχδαρ. Α.Σ. το ξρωμα. Θ. τὴν μαχρίραν. 

πιᾶγρ. 243. ΟἿ, Ηεχαρὶ. ἴῃ 1. Α4. εἰ ὅγῆχ. βγαρπίμπ ϑγτ. Βατ- Ηερτ. 16. καὶ Ιωσαφατ βασιλεῖ ᾿Ι6δα] 
Ηδης ἱπιογροϊαίοηθπι, ας Ἡεῦγαο αυοαὰθ αἴϊαιτυγ, ἰεχτυτήσαθ τὰ ρεγίαγθαῖ, 4 Οοάτοα ὅγγ. Ῥαγιῆηο 

Ρτογίαβ δχυΐαγε νἱάθπσυβ. Ουοά Ἰἰρίαπι υ{ΠΠ|Πτ4τ15 ἢὰ)]ὰ8 (ΟάΙο15. ποη Ἰενα ἀγρυτηθηΐαπα εἱξ : Ἰσαὲ ῥυτὰ 

δἀῆηΐ, ἴῃ υϊδὰ8 να] οογγιριῖ, ναὶ σοηβτιηδῖ ορτίμηοβ Οοάϊςα5 Ν αύποηῖ στο. γ14ς Κοηηιϊςοῖς. Ὠ:ἤδγι. 

Οεη. ὃ. 89. 
ΟΑΡ, ΙΧ. ς. λόγος μοι] λογος κς Ζ. κεκρυμμένος μοι (Οἄεχ ὅγγ, Ῥαγτ. Εδος ἀγσυγηεηΐαπὶ ἘΠ ΠΙΟΠΘι 
ϑερτπηάτη 4]105 ργϑῖεγ ΡιίδΙπιογυηλ ΓΑδγαπι σοτηργεεῃα τῇς. 7. Καὶ ἐξολοϑρεύσεις] Σ. και παταζξεις (ο- 

ἄεχ ϑγγ. Ῥαγῦ, 12. Αδικον, ἀπάγίειλον δὴ ἡμῖν} Α.Σ. ψευξής συ εαν μή ἀποκαλυψεις συ ἡμιν (οάδχ ϑγτ. Ῥατιΐ, 

Πῶσ. 183. ἐπὶ τὸ γαρὲμ) ὕτουπαυς ρεγνεγία νιἀδαῖαγ Α401185 Ἰπτεγργεΐδιειο, προς οςωδες, ἰδ ἴδγήδῃ νε- 

ΤΆΤ τοῦ γάρεμ ἴῃ Ὦ.]. Πρπιβοδιοηεπι ἐογίδη ἐχριίσατγι ἰσεαῖ. 146 Ὑτογωπλ: εἰ δ πλοη 5 Πμεχῖς, ἴῃ νοῦ. 

Δ. 20. καὶ ὁ ἄγων ἥγεν ὅτε. Αἀ Βυης Ἰοσυπι μαθεῖ Ἰῃ τηᾶγρ. Α. εὐ ἱποομ βομέ ἱποοηῶς Ὑεάμ. (οάεχ 
ϑγυγ. Ῥαγιῖ, Οὗ, Ηεχαρὶ. Μοπίβυς. εἰ Βακγάς. ἔνια μέντοι τῶν ἀντιγράφων ἔχει, κα ὁ ἄγων ἤγε Ὁ ̓ Ιηδ, τετέςιν ὁ Θεός. 

Ἰμεοάοτεῖ. ΘΟ. 30. ἴῃ ἃ Ἀερ. ϑῖπε ἀἄυθδ᾽ο ραγιοὶριυγη ἄγων, ααοά 4ἀ υγίραπι τεΐεγεπάυηι ες νἱάδίαγ, 
Ῥεῖ ε]]Πρῆη νοςὶς ὁ Θεὸς Ἔχρ]ϊσαγα νο]υϊτ, ϑοῆυ]Ζ. δἀποῖδξ. ἰπ Ιοσ. 4209. Ἰωρῶμ) Σ. Ἐ. Ιωρωμ υἱϑ Αχαδ (ο- 
ἄεχ ὅγζγ. Ῥαγίιί, τηᾶγρ.0 432. δύο εὐνᾶχοι] Αἀ δύο Ὠαῦεῖ 1πῃ τηᾶγρ. ν᾿ Α. Σ. ἢ τρεῖς (οάσχ ὅγγ. Ῥαγι. 

ΟΑΡ, Χ. 6. ἐν Ἰεζράελ] εἰς Ἰσραήλ, (δ Ργῖι8 Δ]1Χἃ ἐγαΐ ογιρίαπι Ρτο Ἰσρωηλ, ἀῃοά ρβηϊζα8 εἰἘ ἐγαίαπ]. 

134. 427. λυτρῶνα] λυτρωνας, ἤτοι εἰς αφεδρωνας. ϑοἢο]. τηᾶτρ. κ6. Ο, ΗΕΧΑρ]. ἰπ ]οσ. λυτρῶνω εἴ λυτρῶνας 
πχυϊαῆςξ 1ΙΡγάγιοβ ἴῃ Εά. ΑἸά. εὐ δε. ΝΊο. 1π λοτρῶνα εἴ λετρῶνας, δαΐιθα, ΓΛΟλαΣ δὰ Γ,. ὕδρρε}}ῖ. Ογῖς. ϑδογ. 
Ρ. 628. Εά. (ὐοπιρὶ. εχ αἱϊα  εγήοῃβ ᾿πιεγροϊδῖα, μαδεῖ κοπρῶνα. ϑοβαγίθδηθεγρ. Απιπγδάν, Ἰη ]. 

ΟΑΡ. ΧΙ. 4. τῶν Χοῤῥὶ καὶ τῶν Ῥασὶμ) Χοῤῥὶ καὶ ῥασεὶμι ἀσπιδηφόρους καὶ δορυφόρους καλεῖ. Τ βεοάογεῖ, Θ. 536. 

ῃ 4 ερ. καὶ ὥρκωσε] καὶ ὠρκωσεν ὃς Θ. Ἐ. αὐτϑς ἐν τὴ διαϑηκη Κυριου (οάεχ ὅγγ. Ῥαγί, 10. τὸν Ῥασὶμ] 

κς Α. τοὺς παρατρεχοντας (Οάεχ ὅγτγ. Ρατι. 

ΠΑΡ. ΧΗ. 6. τὸ βεδὲκ τῇ οἴκου] ΟἸοΙ͂Ϊ ἴῃ πιᾶγρ. τῷ δέοντα τὰὸ οἰκξ. 55. ῚΤ10Ο. καὶ ἔσφιγξαν ὅζο. οιμαι 
ἄντι του ἐλώξον καὶ ἡἠριϑμήσαν. ἐν τίσι δὲ αδ᾽ ὁλως κριταὶ ἡ λεξις, ἀλλα, καὶ ἡριϑμησωαν το ἀργυρίον. ϑ.Ἐ0]. ἴῃ τηᾶγρ. 
243. ΝΣ 
ΟΟΑΡ, ΧΙΨ, 7. ἐν γεμελὲδ] Σ. εν Φαραγῇ τῶν «λων Οοάεχ ὅγγ. Ῥαγιῖ, τηᾶγρ, ψεγῖο φυοψας Ατγίηθηα Μϑ. 
Παθεῖ ἴῃ τηᾶγρ. φάραγξ τῶν ἁλῶν μαϊλάάἩ το. ἐνδοξάσϑητι] Αρυά Τεοάοτεῖ. Θ. 43. ἰπ 4 Ἀερ. πδοποῃ ἴῃ 
(οά!οῖρυβ φαϊρυίάαπλ Μ55. πο {0]0πὰ γερεξίταν ἐνδοξώσλητι, {εἀ ργαηγταητογ δτίαγη νοσδθ. ἡ βαρέα : χὰ 
ἴαλθη ρ]οῆδηια εἷδ ν!ἀδηζυγ, εξ ργάνα ἩΘΌγοι ἼΣΞΙ ἱητογργοίϊδοης ἀεγιναῖα. Ψιάς δοῆ]Ζ. ἰη ΤὨεοά. 
1. οἵ, 14 τῶν συμμίξεων] των ομηρων. ὅς )0]. πγᾶγρ΄. τὸς ομήρες λέγει οὺς εὐχε τῶν υἱῶν Ἰσραηλ. ομήροι γᾶρ ἐνεχυρώ 

εἰσὶν εἰρηνης. Αὐλος δὲ, συμμιξεως υἱὲς ἐκάλεσε τοὺς τῶν. ψευδωνυμων ϑεων ἱερεις. 243. 18. ᾿Αμεσσίου] Ὠαδεῖ Ιη 

ΤΛΆΓΡ,. ος ἐλέγετο Ιωρῶμ σ6. 421. τὸν ᾿Αζαρίαν] ος εςῖν Οζιας τηᾶγρ. σ6. ετὸος Οζηας ἔαρτα 11η. 40 4]. τὰ. τοῦ. 

ΟΑΡ. ΧΑ. 1. ᾿Αζαρίας] «τος εν ταῖς βασιλείοις πότε μὲν Αζαριας, ποτε δὲ πάρα τοις ἀλλοις ἐρμηνευτωίς Ζαχαριας 
ονομωζεται. ϑοἢ 0]. ἴῃ τπᾶγρ. 243. ΟἿ, (Δρ. χῖν. νεσ. 21. Ουδηῖὶ ργεῖ! Πτ μας Νοίὰ Ηεχαρίδσιβ (4υδπι (ἐ- 
ουΐι5 εἰς Μοπί.) ἔΔο116 1ῃτ6]]ΠρῈ5 ἢ νεγ. 8. 11. Πυ͵ὰβ Παρ. εἴ νεγ. 29. σᾶρ. χὶν. σοητυ]ογὶβ,, συϊδαβ ]οοΙβ 

χα ΠΡγαγὶ! ργὸ Ζαχαριῶς ν"οίς ἐογιρίδγιπε Αζαριας πετλο ἀπδιαδιῖ. Ὑιάς δομαγέεηθεγρ, Απιπιαάν. 1 1. 
1ο. Κεδλαᾶμ] [ηἴογργαβ φυϊάδτῃ, συ} 8 νεῦρα, κατέναντι τῷ λαξ, ἴῃ (οάϊσετα ΑἸεχαπάγ. ἱγγερίεγαηξ, ποίεγὶβ 
{|ργῖ8 ΗεΌγαιςῖβ αἤδηττυγ, ([9»-23}) αὐ Ιπίεγργ, ΨῸ]ρ. ῥεγοπέψιο ἐμηι βαίαπι. ϑοματέεηρεγρ. Απίγωδαν. 

ΟΥ γαγ. 1, 1η]. 14. καὶ ἐθανάτωσεν αὐτόν] Αἀάϊ κι Α. Ε. καὶ εδασιλευσεν ἀντ᾽ αὐτου Οὐάεχ ὅγγ. Ῥαγί, 

19. εἶναι τὴν χείρω αὐτῷ μετ᾽ αὐτξ]) Ῥοίξ αὐτῷ Ὁ]1. κα Δ. τοῦ ἐνιογυσαι τὸ βασίλειον ἐν τὴ χειρὶ αὐτε. (ΟὐοΧ ὅγτ. Ῥαγ. 

ΟΑΡ. ΧΥῚ. 2. σἱφῶς] ΝΟΧ πιςως ποη ροῆϊα εἰξ ἴπ Εἰδτὸ (ερίεπλ σο]αταπάγαπι, πεα 6 ἴῃ ΠΟ] ΠγηΪ5 ο88- 

[εσόγατι ᾿ητογργοῖαπ), ΠΕα 16 ἴῃ γεσεηἤοης Ηδδτγαῖοα (ογρῖα Ογδοε, ἰδηΐαπὶ νεγὸ ἀρυά ϑερτυδριηῖα. (ο- 

ἀεχ ὅγγ. Ῥαγιί, γῆᾶγρ. Ο. καὶ ἀπῴκισεν αὐτὴν) Αἀάϊξ κε Α. εἰς Κυρήνην Οοἄάδχ ϑυγ. Ραγ, 15. εἰς τοπρω!) 

ΑΙ, σα φωμαγεμαίμηι, ααοά σοπνεηϊ ουηὶ ΗΠ γα ἽΡ2 9. Διαδιρυ 8 νεσὸ ἀϊέϊιομ δ ἤδης ναγιεϊδῖθηι ΡΆΓΕΓΕ 



ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΑὉ ΟΥΑΚΤΌΜ ΠΒΕΆΌΜ ΒΕΟΥΜ. 

Ῥοῖυϊς. Ψιά6 ΝΟΡΒΙ]. ἴῃ Ι,͵ 17. τὼ συγκλείσματα] Α. διαπηγματα. Σ. βασεις. Οοάεχ σγτ. Ῥατι, τηαγρ. Οὗ 
Μοπείβυς. ορϑανρέι. 1γ. 1. ὅτι δὲ κοὴ αἱ μεχωνὼϑ᾽ βάσεις ἦσαν, τὰ ἐξῆς διδώσκει. συνέκοψψε γάρ φησιν ὅζε. ΤΏεο- 
ἀογεῖ. Θ. 48. ἴῃ 4 Κερ. 18.. τὸν ϑεμέλιον τῆς καϑέδρας Ηΐης ςοηξαϊ τος ὅ. ηημ (ἀὐὴ ἀφίλεδοά Ἰερτε ῥγοὸ 
περίαοά ἠᾳιαῤῥα!ά. Μιάε ΤΑρΠιίοοι. Ορρ. ἴοχγῃ. 1. Ρ. 1128. 

ΓΑΡ. ὝΥΤΙ. 4. ἀδικίαν) Σ. Ἐ. δολον (οάεχ ὄγγ. Ῥαγιί. πηᾶγρ, ὁ βασιλεὺς ᾿Ασσυρίων]ὔ Αδεῖξ ἃ υ]ραῖα. (ΓΕ. 
γαγ. ἕΙ,. -- ἔδησεν αὐτὸν] Σ. καὶ συνελαῖζεν αὐτὸν ΟΟἄδχ ὅγγ. Ρατ, 6. αὶ ἀπῴκισεν] Σ. καὶ ηχμαλωτευσεν ΟΟάεχ 
ΚΤ. ῬατΙ. [ΠΔΓΡ. 9. ἐχ ὅτως] Ηδθεῖ ἴπ τπᾶγρ. Ηςθτ. Σ. οἱ μη δικαιοι Οοἄδχ δγγ. Ραγιί, Οὗ, Τεχίυ Ηεργ. 
21. το. ἄλση] Οἱ λοιποὶ, ᾿Αφαρώϑ. Ηδχαρὶ. Οπι ἰΐὰ ἴῃ Ὦ. 1. φοτηπχεηϊαγθίωσ ὙΠεοάοτείι5, “(Θ. 49. 
Ρ. 542.) πανταχϑ δὲ ἄλσος οἱ λοιποὶ ᾿Αφαρὼϑ' ἑρμηνεύωσι ὅζο. πχοπχοτίδης βάεγ (δουξας ἢϊ,; δὴ Πἰργυπλ 6 Χ 4118 
]ος!5. ἱπτεγροϊδζαπι, ηείζιο. ϑεᾷ ἴῃ δὸ νεβεγχβηῖοσ εγγαῖ, Ἰηδυέξαβ ἢ Ππτυάίπο Ἰοςοσαπι χυογιηάδῃη, ν. 6. 
1 541. ΥἹΙ. 3. ΧΊ!, το, Οᾶγε ργογίιβ ἀεἰενογίτ ποίδγῃ Οἱ λ. ᾿Αςῶρ. 48 4υ]η, αξ ΠλῸ]185 4115, 4 Τεοάο- 
τεῖο ἀΔυέϊα ἢτ ποη ἀιδῖῖο. ϑοβαγίξηθεγρ, Αηϊπηδάν. 4. οὗ, εἴ ΗδεΧΔρΙ. δ4 σἂρ. χχ!. νεγ. 6. 11. ἐχάραξαν] 
ΑΙ. Ιεᾶῶ. ἥρζαντο τηᾶτρ. Ιο8. 16. καὶ ἐποίησαν ἄλση] ΑΔ δες νετδα μαδεῖ ἴῃ ΓηΆΓΡ. Σ. δυο ταυρᾶς χωνευτους 
(ὐοάεχ ὅγγ. ῬάαγΗ. 27. ᾿Απαγάγετε ἐκεῖϑεν δζς.ἢ Ἐδρ. Σ. Θ. Ἑ. καὶ ἀπαγαγετε ἐκεε᾿ ἐνῶ ἀπὸ τῶν ἱερέων ὧν ἡχμά-- 
λωτευσατε ἐκοίδεν (άεχ ὅγγ. Ρατ,. 42. ὁ κατῴκισαν ὅζο.] ΑΔ ἢδδες νεγρα μαῦδεῖ ἴῃ ταᾶγρ. Α. Σ. Θ. Ε. καὶ 
ἐποιησῶν αὐτοῖς ἀπο μερίδος αὑτῶν ἱερεις τῶν υψήλων Οοάεχ ϑγτ. Ῥαγίζ, 

ΓΑΡ. ΧΥΠΠ. 4. Νεεοϑ ἀν] Αλλοι, χαλκος. Ηεχαρὶ. Μοπίξαυς. . Ουδ ἰάπγθη ποη ἱηνεβιυπίυσ ἴῃ ΔΡο- 
δΙΆΡΒΟ ποίξγο (οάϊοῖς (ο"|π. δάεδο αἱ δο φυοσὰς ΤὨεοάοτγεῖο τείδγαπάα εξ νἱἀεαπίυτ. ἄς Ὁ. 49. ἰπ 
4 Ἀερ. εἰ δομαγέεηθεγρ. Απιίγηδάν. ἴῃ 1. 17. ἐν τῷ ὑδραγωγῷ)] Αἀ δος νεγθα μαβθεῖ ἴῃ γγάγο.. Σ. Ἐ. ἐν τὴ 
ἀναδασει (Οὔδχ ϑγγ. Ῥαγ, 18. ὁ υἱὸς Σαφὰτ] Ροΐ ας κ Α. Σ. Θ. Η. ὁ μεγας Οοάεχ ὅγγ. Ῥασ,. 44. ᾿Ανῶ, 
καὶ ᾿Αδὰ] Σ. ἀνεξάτωσεν καὶ εταπεινῶσεν. Ἠεχαρὶ. Μοῆυς. ϑ8εὰ ἀς δἰβ πε νεγϑυγα χυίϊάθπα ἰπ (Ο]]δοης 

᾿ πμοίεγα Οοάϊοῖβ ΟΟΗΠΙΠαπὶ : ας αυᾶπὶ ἴοπγεγε, ΗΠ] γοηγγωὶ δυϑογίϊαϊα πίίαβ, πος ἴοοο Ρτγοΐζυϊογιῖ Μοηῖ- 
ἔαυς. ν!άε ἴῃ ΒοΒαγίβηθογρ. Απίγηδάν. 36. ὅτι ἐντολὴ] « Εδρ. Σ. Ἑ. αὕτη Οοάεχ ὅγζγ. Ῥαγιγ 

ΟΑΡ, ΧΙΧ. 23. εἰς μέσον δρυμϑ] Αλλος, εἰς μελος φρυμου, ὅτε. ΟἿ, ΗΘΧΑΡΙ. ἴῃ 1. Νίοη ἀυδίτο αυΐῃ οἱ 6. 
ψογίογιηῖ, εἰς μελὸν τέλες αὐτῷ, ἀἴχυιις 1 ΡΓΑΓΙ ρτο μελον, φαοά νοσάθυίυπι Ηδεδταίοαπι (Ὁ ἄμυον 7 1871) εἴ6 
Ἱρπογαρδηΐ, (ογιρίθσιης ἴῃ ΕἘά. Ἐοτ. μέσον, ἴῃ (οάϊοε ΑΙεχ. Εά. (οιρὶ. ΑἸά. εἰ ὅδε. ΝΝ1ς. μέρος, ἴῃ. 4115 
ἀεηιααδ 1θγὶβ μελος. (ἢ. νασ. [,.ε8.) Ηϊης Ραῖδξ αυδηῖι ρει! τ ποῖα ΗεΧαρίαγιβ, ἰῃ αιὰ Μοητείλ]οο- 
Πα Π1Π1] πιῇ Ἰεόξοπαβ νοίῃ8 Ψεγῆοηϊς τῶν ὅ. σοηροῖπε, δίψα νεγϑαπὶ Ἡ εργαίουγη ἢ ἴεηλογε περ- 
Ἰεχιῖ. [τὰ εηϊτὰ, αηᾶ6 1115 ογῖϑε ἤπί, ποὴ ΔρΡραγεῖ. ϑοβαγέδηθεγρ. Απιμηδάν. ἰΠ 1. 25. Ἔπλασα αὐτὴν 
ὅζο.] ΧΑ. μη οὐκ ἡἠκέσας, ὧπὸ μώκροϑεν ἐποιήσω αὐτὴν, πὸ ἡμέρων αρχῆϑεν ὅζο. Ιη τηᾶΓρΡΊΠ6 Σ. μὴ δκ ἡκϑ- 
σας ὦ ἐποιησώ το πρστερον" ἀπὸ ἡμέρων προτέρων ὦ ἐπλάσα. νυν δὲ ἡγάγον καὶ ἤσαν εἰς ἐκριζωσιν των γεωλοῷων ({μ7124-- 
ἔογμ1) ἃ πεπατήμενων εν πόλεσι ταυτῶις οχυρωίς. (οάοχ ὅγγ. Ρατγιί, (ἔ, Ηοχαρὶ. ἴῃ ᾽οσ. 42. Οὐχ ὅτως ;] Α. 
Σ. δια τουτο (οάεχ ὅγγ. Ῥδγιί. τηᾶγρ. 

ΟΑΡ. ΧΧ. 12. μαναὰ] Α. Σ. Ἑ. δωρα. Οοάεχ ϑὅγγ. Ῥαγιί, Οὗ, Ηξεχαρὶ. ἴπ1. 18. λήψετα! Ὀυρ]εχ του 
Αλλου ἰδέτιο, αυατὴ ργοξεγε Μοπεβυς. ξογίδῃ ὄχργίγηϊε Ἰεϑοπεπλ ἹΓῚΡ᾽ ἴῃ πιαγρ. ἃ Μαίογοιῃ!β ποίδίαπῃ ργο 
Γ᾽. Μιᾶς δομαγίδεηθεγρ. δᾶ Ἰος. 

ΓΑΡ. ΧΧΙ. 8. οἵ τινες φυλάξεσι] Α. Σ. πλήν εἰ Φυλαξεσιν κς Α. τῷ ποιεῖν (Οὐδ Χ οΥγ. ῬΑΓΙΙ, πλᾶγρ, 5 τό. ςόμα 

εἰς σόμα)] ΟἸοῆεηηα ροτίι8, αυιαπι Ν᾽ ἐγποηθηι ϑυ πηι ϊ, τεάοϊεης ας Μοπίεᾷῖς. α Οοάϊος Εερ. εἰ ΟοΙς 
[1π. Ργοζυ, ὠσπερ αγίξον αἰχρι φομαᾶτος. ΘΟ Αγίδηθεγρ. Απιτηάν. ἴῃ 1. [πη Οο]]διίοπα ποτα (οάϊςοϊς (οι 

[1η. δος ηοη ἰεραπίατς. β 

ΟΑΡ, ΧΧΙΙ. 4. καὶ σφράγισον] Οτηηῖπο Πἰδτοβ Ηεδγαῖσοβς οἹπὰ ἢϊς ναγίδῆδ, ἴάτὰ 4] ογαπι ἱπίογργείαπ) 
νεΐεγυτη ἀΠΠ ΕΠ ἃ ογιρτυγὰ να]σαῖα ἀοςσεῖ, 4υδηι τῶν δ΄. 41 οσὰπὶ νογίεγίηϊ καὶ σφράγισον, Ἀαυὰ ἀυδίς 1ε-- 
ϑογαηΐ Σ9ΓΠῚ ἐ οὐβρπα. ϑομαγέεηθεγρ. Οἵ, Μοηίᾷυς. 'πΠ1. 14. Ὄλδαν] Οαδαν, ρτίπιο ξογίδῃ ΟΛΔΑΝ 
(4ς), εχ Οοάϊες ὕὕποιδι!, 82. (ΟΕ Μ5. 121. ἴῃ νος. ἄραα. εἰ γαγ. [κεῖ ἐν τῇ Μασενῶ)] Αά μασενα ἴῃ τηᾶτρ. 

εν δυσιν, ἀὈίοΙα ΠρῖΔ. (Οάεχ ὅυγ. Ῥασιῖ. .20. Οὐχ ὅτως ὅζο.] Σ. δια τοῦτο (δὰ εγω συνάγω (Οάεχ ϑγτ. 

Ῥαγῖ, τηᾶγρ. ῬΓῸ οὐχ ὅτως Ἠαθεῖ εἰ2Πῃ ΣΣ. διώ τουτο τηᾶγρ. 243. ΟἿ. ᾿ᾶρ. χῖχ. νοῦ. 32. ἐν εἰρήνη] Σ. εν Ἰερου 

σωλημν. οἱ Τ'. εν εἰρήνη ΤΔΓΡ. 243. Ὠαραῖ δἰά τη ἴῃ πλᾶγρ. Εζρ. Α. Σ. Θ. Ε. εν εἰρηνη (οὐεχ ὅγγ. Ραγιί, (εξ, Ηεχαρὶ. 
ἴ.1. υβιϊαπάυηι οἰϊ ᾿ρίτυγ ἂπ ΠΙΡΓΑΓΙΣ ἸἹηροηϊιπι 114 ἸΓἘΓϊς, αἴ σὰπΠὶ τόπον ρΓΟ ταῷον (οτρίσπ ᾿ηνεηπΠῖεϊ, 
νει ἴῃ Οοάϊος ΑἸεχ. ἐν εἰρήνη τΛ ΑΓ ἐν Ἱερεσαλήμ. Μὶιάς δομαγέδηθετγρ. ἴῃ Ἰος. 

ΟΑΡ. ΧΧΠΙΠΙ. 4. ἐν σαδημὼϑ Κέδρων] Ἐ. εν τὴ καυσει τὰ χριμώρρα Οοάεχ ὅγγ. Ῥαγιί, Οἱ, Ηεχαρὶ. ἴπ 1. καὶ. 
ἔξαλε τὸν χϑν] Α. Σ. καὶ εῴερεν αὐτον (οάεχ ὅγυγ. Ῥαγίί, ὕαγρ. 5. χωμαρὶμ] ϑ0Ποῖ. Κεμμαρὶμ (ἢς) λεγον- 

ται παρ᾽ Ἰεδακοις οἱ ἀρχμερεις" οἱ δὲ ιερεις χιωμμαζιμ. κ6. καὶ τὸς μαζερωϑ] μαζουρωθ' τα συξήματώ λέγει τῶν ἀφε- 

ρων, ὦ εν τὴ συνηϑείώ ζωδια κώλξνται. ϑ0}0]. ἴῃ τηᾶῦρ. 243. 66. τὸ ἄλσος] Οἱ λοιποὶ, ᾿Ασιρὼϑ᾽ ἡ ̓Αξαρὼϑ ἩΧαρὶ. 

ΟΕ ολρ. χνἱ!. νεγ. το. εἴ βομαγέεηθοεγρ. ἰη 1. 7. καϑεῖλε] καϑειωε (1π Ατοδεῖγρο ἑογίδπ ΚΑΘΕΙΛΕ ΠἸτογὶ5 
ὉΠΟΪ4].}) 134. τῶν καδησὶμ] Α. τῶν πορνων. Σ. τῶν τελετων (Οἄεχ ὅγζγ. ῬΑγΠ. πηγᾶγρ. ΟἿ. Ἠεχαρὶ. χεῆ!μ] Θ. 

βεϑϑιειμ τηᾶτρ. 243. Ἐ. φολας Οοάεχ ϑγγ. Ῥαγιῖ, τραγρ. ΟΕ. Ηεχαρὶ. ᾿π 1. το. Ταφὲϑ] 50]. τόπος ἥν ὅτος 

([ς) λεγομενος, λέγει δὲ τὸν ελάσσονώ, ἐνϑα ειἰδωλολατρει ὁ Ἰσραὴλ εν τοροαφέιοις τῆς Ἱερουσώλημ. ταυτὴς τῆς φαραγίος 

᾿ Ξ. : ὧν χὰ . 
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ΑΡΡΕΝΏΌΙΧ ΑὮὉὐ ΘΟΥΑΚΤΌΜ ΠΙΒΕΌΜ ἈΚΕΟΌΜ, 

καὶ ὁ Ἡσαΐας μεμϑήται εἰπων᾽ ἐν φαραγίι σῶν πλανωντῶι! ὦπὸ μικρδ ἕως μεγαλϑ. ΤΩΔΓΒ.243. ΤΙἹ. ἐν Φαρουρὶμ] τὸ “ἢ Φαρουρὶμ τὰ φρερίε οἱ περὶ τὸν Σύμμαχον ἡρμήνευσαν. ᾿"ΓΗεοάοτεί. Θ, κ6. ἴῃ 4 Βςρ. ΟΥ Ηδχαρὶ. εἰ ϑοῆαν. 
ἔδηθεγρ. Αηϊπηδάν. ἴῃ Ιοο. 17. οὃς ἐπεκαλέσατο] Σ. ὃς ἐποιησας (Οἄεχ ϑγγ. Ραγιῖ, ΤΩΔΓΡ. 43. δμίαν] 

ἕν ἄλλῳ, ᾧορον ΠΛΆΓΡ. 244. 35. ἐτιμογράφησε)] τοτε ἡρξζατο ἡ γη Φορολογειόϑ αι. τηᾶγρ. 243. ((ἢ Μοπίβυς.) 
408 ρ]οῖιθ μαυά ἀυδιϊληῖογ ἀπηυπιεγαῖ ϑοδαγίεηθεγρ. πᾶτὰ 2 ῬΆγΑ Πρ. σἂρ. ΧΧΧΥΪ. νεγ. 4. ὍδῚ Ηδεδτγ. ἀς 
ἀρυῖο [υἀ5εῖ8 ἱτηρεγαῖο Π1Π1] ἐγαά!ξ, οδάδηχ Ἰθριιηίαγ ἴῃ  εγπομῖβ τῶν δ΄, ταϊγαπλ ἴῃ τηοάμπη ἱπιεγροϊαίας 
ἜχΘΙΏρ 15 οπληῖρυδ, ἐχοςρίο Οοιμρὶυοηῇ. 146 Απιπγαάν. [Ἰη ]. 

ΟΑΡ,. ΧΧΙΝ. ς. Ἰωωκὶμ) ΟΕ. Βηπιηί, (τ. Ηεχαρὶ. δά νος. 12. Ἰωαχὴμ) ὅτὸς ὁ Ἰωάκειμν καὶ Σεδεκιας 
ἐκαλεῖζο κε Ἰεχογίάς. ὡπώγεται ον πεδηϑεις εἰς Βαδυλωνώ πανοικι. ΓΩΔΓΡ. 243. 14. Καὶ ἀπῴκισε) Αἀάϊε χ Α. 

Ε. πασαν (οἄεχ ὅγγ. Ῥαγιί, αἰχμαλωσίας] Τ'. αἰχμαλωσία (!5) πηᾶγρ΄. 243. 

ΟΑΡ. ΧΧΥ͂. 1. ἐν τῷ μηὴ τῷ δεκάτῳ] ΑΔΔΙς κα Α. ἐνδεκατὴ του μήνος (Οἄάδεχ ὅγγ. Ῥαγί, σ΄. ἐν ̓ Αραδὼϑ1 Α. 
ἐν πεδίῳ. Σ. ἐν τὴ ερήμῳ (Οάεχ ὅγγ. Ῥαγ. πηᾶγρ. 8. ὁ ἀρχιμάγειρος] Α. γαρεν (ταξιιι8 ἐαρωῖ) πιαξβαξἸομιη,; 
δι τερῖς. Οοάεχ ϑγγ. Ῥαγιί. πλαγρ. 11. τὸς ἐμπεπωκότας] τες οἰωσδηποτεν ευρεϑεντας. ϑΟὮΟΪ. ἴῃ τηᾶγρ. 243. 
τὼς ἐμπεωκότως ὅζο.} Σ. τοὺς παράδιδοντας οἱ παρεδωσαν αὐτὲς (οὐχ ϑυγ. Ῥαγιζ, πγᾶγρ.0 17. σαξαχὰ] Αἀ 

σαδαχα ἮΑβεῖ ἴῃ τρᾶγρ. ἐπίθεμα, Δοίο ΠΑ ἤρα, (οάεχ ὅγγ. Ῥαγ. (εξ, Μοπίβας. ἴπ 1. Ηδης ἴδιηδη Ιες- 
τἰοηαπὶ οἵ ργϑροίζεγε Ἷο]]οσαΐδηι, εἴ ϑυγαγηδοῃο [4]{0 ἐγιρυΐδπιη (αἰρισδίαγ ϑομαγίξηθεγρ. αυοηίαηπι τῷ 

ΤΠ πιαρὶ5 σοηνεηῖξ ἀπάτα τῷ ΓΔ) : μοῦ δῃ1πὶ ργορσῖς νεγίίταγ δκτυον. ΨΊ4ε [6γοπ,. 111. 22. εἰ Αηϊ- 
τηδᾶν. ἴη 1. 18. υἱὸν τῆς δευτερώσεως ἹΣ. νεἷ] Ε. τον ερεώ τὸν δευτερον (οάεχ ϑυγ. Ῥαγιί, τῆᾶγρ.0. 20. Ῥεῦλα- 

8] Δεδλωθα ἡ νυν καλουμένη Δαζνη, προάξειον Αντιοχείας. ΘΟ]. ἴῃ τηᾶγρ. 243. 424. τάροδον] Ῥτοσυ] ἀυδίο 
ΡΓο ΜἼΣΨὉ [πΐεγργεβ Οσδουβ ἰερεραῖ Ἴ2»2. ΟἿ. ΝΟ Αἀηοῖ. ἰη 1. 30. ἑφιατορίω] ἀντι τέ, τὰ ἕενια τῷ 
σ΄ ἀρεέχομενώ ἀστῷ καϑ' ἐκωςῆν, ὥπερ ὁ βασιλεὺς εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τῆς τρωπεζις αὐῇς καὶ τῶν ἐδεσμάτων παρείχεν. ΝΟΒΟΙ, 

1 ΤᾶΓΡ. 243. 
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